
Editorial

22
Vic, rnalg de 1995

Miramarges
Butlletí deis Estudis Universitaris de Vic

Per justificar aquest número de Miramarges, ínregrament dedicat al Romanticisme, no-
més cal una raó de pes: voler-se afegir al conjunt d' actes i commemoracions que sota el lema
«El Segle Rornantic» se celebren des de principis d' any.

«El Segle Rornantic» ha estat una iniciativa engendrada en el si de la Societat Verdaguer
-amb seu als EUV- i impulsada per institucions públiques i privades de tot el país. Té com a
objectiu promoure durant tot l'any 1995 un seguit d'activitats científiques -entre elles qua-
tre col-loquis-; lúdiques i culturals sobre el segle XIX, a partir de les efemérides de tres figures
de la Renaixenca catalana: Jacint Verdaguer i Angel Guimerá, dels quals es commemora el
150e aniversari del naixement, i Josep Yxart, del qual se celebra el l OOe aniversari de la mort.

El Romanticisme ha esdevingut un fenomen cabdal en la vida intel-lectual de l'Europa
moderna, igual com el Renaixement ho va ser per a l'Europa classica. No en va, el Dr.
Joaquim Molas, catedraric de Literatura Catalana de la Universitat de Barcelona, va dir fa poc
al diari «Avui- (25/V/94) que no ens podíem explicar nosaltres mateixos sense explicar el se-
gle XIX. El Romanricisme va ser alguna cosa més que un moviment literari, va ser el marc on
es va desenvolupar un segle ple de revolucions: la in-
dustrial, la religiosa, la del pensament políric, la de
les arts, la deis nacionalismes, la de la ciencia, etc.

És dins d' aquesta diversitat que el rnonografic
que teniu a les mans ha volgut reflectir alguns dels
aspectes diferenrs del moviment, lligats a les disci-
plines que s'irnparteixen als EUV. En un primer
bloc, el Dr. Pere Farrés parla del romanricisme lite-
rari en una entrevista realitzada per la professora
Maica Bernal i per Merce Rocafiguera, i informa del
IV Col-loqui sobre Verdaguer que tindra lloc als
EUV del 18 al 20 de maigo Dels protagonistes de la
Renaixenca catalana: Verdaguer, Yxart i Cuimerá,
en parla el professor Francesc Codina, del Depar-
tament de Filologia de l'Escola de Mestres. El pro-
fessor Joan Carles López, de l'Escola d'Idiomes, parla dels orígens alemanys del Reman-
ticisme i la seva influencia a Catalunya, mentre que la Dra. Lluisa Cotoner, de la Facultat de
Traducció i Interpretació, presenta les traduccions com a eina de propagació de la ideologia
romántica. Miquel Pérez, professor d'Art de l'Escola de Mestres, planteja els fonamenrs
rornántics de l' art pictóric,

El segon bloc té un conringut més diverso El professor Josep Burgaya, de l'Escola d'Em-
presarials, exposa el marc ecoriomic de la Catalunya del segle XIX; mentre que el professor
Antoni Tort, de l'Escola de Mestres, presenta el marc pedagogic i la professora Cinta Sadurní,
de l'Escola d'Infermeria, el marc sanitario Tanca aquest bloc un article de Joaquim Pla, de
l'Escola Politecnica, sobre la revolució cienrífica del segle XIX.

Per últirn, el Dr. Ramon Pinyol fa una ressenya delllibre de Ricard Torrenrs Verdaguer: es-
tudis i aproximacions, dins la secció «Novetats Editorials».
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Entrevista a Pere Farrés

«El Segle Romantic
'*es una excusa per
aprofundir en I'estudi
de la producció
literaria del segle XIX»

El Dr. Pere Farrés és professor de literatura catalana

a la Universitat de Barcelona. Expert en I'obra de

Jacint Verdaguer, és membre de la Societat

Verdaguer i president del comité organitzador del IV

Col-loqui sobre Verdaguer. En aquesta entrevista, el

Dr. Farrés ens parla del Romanticisme i deis actes

commemoratius del «Segle Rornántlc».

Romanticisme, Renaixenca, Europa: tres conceptes
que es relacionen? Quin és el veritable sentit del «Se-
gle Romántic»?

La relació entre els tres termes és absoluta. No és en
va que la primera publicació romántica que existí a
Catalunya, a cavall de 1823 i 1824, «El Europeo», se-
guís el model de «Il Conciliatore» milanes i que els seus
redactors fossin dos catalans, dos llombards i un ale-
many. El Romanticisme estava trasbalsant Europa, es-
pecialment Alemanya, la Gran Bretanya i Franca, des de
les acaballes del segle XVIII i posava les bases del pensa-
ment i de la cultura modernes; definia un concepte
d'horne, i d'artista, nou. Quan les condicions polítiques
espanyoles, a la fi de l'Absolutisrne, ho permeteren,
també cornenca a arrelar a Catalunya. La coincidencia,
gens casual, del Romanticisme amb la Renaixenca no
féu sinó afavorir el desenvolupament dels dos movi-
ments, consolidar la llengua i la cultura catalanes en un
marc de recuperació nacional i potenciar el desvetlla-
ment d'una literatura que, al darrer quart del segle XIX,

donava alguns autors i algunes obres, en l' órbita del
Romanticisme i del nou corrent realista, assimilables
amb la producció literaria europea.

*Maica Bernal, Mercé Rocafiguera

Pere Farrés.

El sentit dels actes de l'any que en diem del «5egle
Rornantic»? Fonamentalment és una excusa o, si es vol,
un esperó, amb motiu d' escaure's alguns aniversaris
d' autors rornánrics, per aprofundir en I'estudi i la valo-
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ració de la produció literaria del segle XIX, encara insu-
ficientment coneguda en alguns dels seus aspectes.

Quin Romanticisme europeu va arribar a Catalunya?
Quin va influir més en els autors catalans?

A grans trets, pot afirmar-se que el Romanticisme
moderat, més conservador i historicista, és el que més
incidí sobre els autors catalans. Aixo no vol pas dir que
no arribés la influencia dels corrents més liberals, que
aquí exemplifica molt bé un Víctor Balaguer, per
exernple, justament un autor a qui es dedica un espai
significatiu en els actes acadernics d' enguany. Aquestes
distincions, pero, essent certes, sempre són generi-
queso Quan s'estudien els autors principals, es veu com
tenien un bon coneixement de models europeus prou
diversos.

El fet que el IV col-Ioqui sobre Verdaguer se celebri
dins les activitats del «Segle Rornántic» li donara més
transcendencia que la que van tenir els col-loquis an-
teriors?

Ben cert que sí. EIs estudis sobre Verdaguer ende-
gats en forma de col-loqui el 1986 i els que han anat
apareixent a 1'«Anuari Verdaguer» des d'aquell any van
propiciar la creació, el 1991, de la Societat Verdaguer,
entitat que ha ernpes la celebració del «Segle Rornán-
tic». Ara bé, aquesta Societat, lluny de centrar-se exclu-
sivament en treballs sobre l'obra de Verdaguer, té entre
els seus objectius el d'impulsar 1'estudi de la literatura
catalana el segle XIX; per aixo el «Segle Rornántic»
abraca un camp d'estudi i difusió més ampli que l'es-
trictament verdagueria: teatre, assaig, narrativa i, entre
els autors i a més de Verdaguer, Cuimera i Yxart. No hi
ha dubte que amb un plantejament d'aquesta ampli-
tud el tractament de qualsevol d'aquests autors i temes
és potenciat i reforcat pel conjunto La figura de cada
autor pren el seu sentir ple en el context historie i cul-
tural que li toca de viure; per aixo les línies d'invesriga-
ció sempre han de ser dobles: que aporta 1'autor a la se-
va epoca i com aquella epoca condiciona 1'autor.

D'altra banda, i des d'un punt de vista estrategic, és
evident que els quatre col-Ioquis d'enguany es benefi-
cien de 1'aparat publicitari i de difusió de l'organitza-
ció general que suposa tot un any dedicat a un gran te-
ma de la historia cultural de les terres de parla
catalana.

Quines característiques té l' obra literaria dels darrers
anys de Verdaguer? Per que creu que s'ha de donar a
coneixer?

La primera part de la pregunta és millor no arris-
car-se a responde-la ara; esperem les conclusions del
col-loqui. El cert és que els fets biografics dels deu dar-
rers anys de la vida de Verdaguer han apassionat tant
que, fins no fa pas molt, han interessat més que no pas
1'obra que va escriure durant aquells anys. Ara, pero,
estem en condicions d'enfrontar-nos amb garanties a
aquella obra i, de fet, ja s'ha cornencat a fer. No hi ha
dubte que l' experiencia viscuda pel poeta els darrers
anys de la seva vida marca l'obra, pero també la mar-
quen unes determinades decisions estrictament litera-
ries que Verdaguer prengué, referent a la direcció que
va voler donar a la seva obra, d'acord tant amb els nous
corrents literaris com amb les exigencies internes de la
propia obra, decisions que fan que cada un dels llibres
d' aquells anys sigui el que és. Tot aixo és el que espe-
rem que aparegui durant el col-loqui. Donar a conei-
xer no tant l'obra d' aquells anys , que, a grans trets, ja
és coneguda, sinó els estudis sobre aquella obra, és fo-
namental per reorientar la visió que el lector sé de la
producció verdagueriana dels anys 90 i especialment
per valorar-la en tant que obra literaria tout court.

Creu que Flors del calvari i Al Cel són les obres més
representatives d'aquesta darrera epoca, o cal veure-
la més globalment?

Aquests dos llibres corresponen, sens dubte, a dues
obres majors d'aquells anys, pero no són els únics; tan
representatius com aquests són Aires del Montseny. pel
que fa a la poesia, i En defonsa propia, pel que fa a la
prosa. Aixo sense ignorar la troballa que ha donat a
coneixer fa poc Ricard Torrents, un poema llarg titular
La Pomerola, que Torrents qualifica de «text d'antolo-
gia» i «un dels títols majors de la darrera epoca del poe-
ta». Amb tot, cal planrejar-nos el conjunt d' obres
d' aquells anys per veure fins a quin punt Verdaguer
esta lligant caps, alguns abandonats molts anys enrera,
fins a quin punt i amb quina intenció esta completant
ideologicament i formalment la seva obra.

Coincidint amb la celebració de l'any del «Segle
Rornántic» apareixen i apareixeran moltes publica-
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cions noves. Un dels fenomens més importants és la
publicació dels primers volums de l' edició crítica de
l'obra completa de Jacint Verdaguer. Quina im-
portancia té aquest fet?

Decisiva. Catalunya té pendent aquest deute amb
Verdaguer, l'auror més important del segle XIX i un
dels cinc o sis poetes més solids de la nostra literatura
conternporania. Si realment és un classic, ha de tenir
una edició crítica rigorosa de tota la seva obra, una
edició que, alhora que posi al descobert la genesi i la
construcció del text, serveixi de base a les edicions di-
vulgatives dels diversos llibres. Aixo és el que una cul-
tura normal ja hauria feto De la immensa majoria de
llibres de Verdaguer n'estem llegint edicions poc fia-
bles, i sabem ben poca cosa del seu procés de gestació,
és a dir, de les seves motivacions. La voluntat i el pro-
jecte de la Societat Verdaguer, són omplir aquest buit
a partir d'aquest any mateix, amb 1'aparició de tres vo-
lums, i mantenir el ritrne que permeti de completar el
conjunt de l' edició a mig termini.

La Societat Verdaguer presenta el «Segle Rornántic»
com un període de promoció d' estudis i desplega-
ment d'inquietuds. Creu que aquestes accions con-
tribuiran a un retorn a l' estudi del Romanticisme?

A hores d' ara, després del col-loqui de Vilanova i la
Geltrú, ja es pot dir que la resposta és afirmativa.

Potser cal matisar-ho, pero; no es tracta exactament
d'un retorn a l'estudi del Romanticisme, en tant que
aquest és un moviment que, amb graus diversos de de-
dicació, sempre ha despertat Í'interes dels estudiosos, i
no només dels del camp literario El «Segle Rornántic»
el que pretén és impulsar aquests estudis, especial-
ment en l'ambit de la literatura catalana, i promoure el
debat crític sobre el que fins ara hem entes per litera-
tura romántica, un debat que abraca des de la cronolo-
gia fins al carácter rornántic d'un determinat autor o
d'una obra concreta.

Maica Bernal Merce Rocafiguera
Professora del Departament
d'Educació Infantil de
l'Escola de Mestres.
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Verdaguer, Guimera,
Yxart: la culminació
de la Renalxenea
La Renaixen~a va donar algunes figures cabdals que
van fer possible una literatura catalana moderna.
Entre elles, les de Jacint Verdaguer, Ángel Guimera
i Josep Yxart. Sobre el fenomen romántlc catalá i
els seus protagonistes ens en parla Francesc
Codina, professor del Departament de Filologia de
I'Escola de Mestres i estudiós de I'obra de
Verdaguer.

L'any 1995 coincideixen diverses efemérides que
han justificar l' organització d'un seguit d' activitats i
col-loquis dedicats a la commemoració i al' estudi del
Segle Rornantic. Un segle, el XIX, en que el nostre país
es va anar embrancant en un moviment de renaixenca
que va comen<;ar sent purament literaria i cultural i
que va acabar esdevenint també política. Entre les
commemoracions que coincideixen enguany desta-
quen sobretot els 150 anys del naixement de Jacint
Verdaguer (1845-1902) i d'Angel Cuimerá (1845-
1924) i els 100 anys de la mort de Josep Yxart (1852-
1895). Aquesta simultaneúat ha propiciat la celebra-
ció esgraonada de tres col-loquis, a Vic-Folgueroles, al
Vendrell i a Tarragona respectivament, centrats en
l'estudi de l'obra literaria de cadascuna d'aquestes
grans figures, que han estat precedits pel col-loqui so-
bre el Romanticisme que es va celebrar a Vilanova i la
Geltrú a principis del passat mes de febrero

***

Ara bé, més enlla de les coincidencies cronologi-
ques que s'escauen aquest any, les figures de
Verdaguer, Cuimera i Yxart tenen en comú un fet ba-
sic. Nascuts pels volts dels anys quaranta i cinquanta
del segle passat, tots tres pertanyen a la que es podria
anomenar segona generació de la Renaixenca, la que
va continuar i consolidar la tasca de la generació ante-
rior, definida per Verdaguer com la de «los gran s ho-
mes que (...) obriren lo primer sole en lo camp del re-

* Francesc Codina

naixement literari de Catalunya». Entre aquests «grans
hornes» que van iniciar el moviment destaquen
Joaquim Rubió i Ors (1818-1899), Víctor Balaguer
(1824-1991), Antoni de Bofarull (1821-1892),
Manuel Mila i Fontanals (1818-1884) i Maria Aguiló
(1825-1897). Amb la seva obra escrita i el seu activis-
me, i malgrat totes les seves contradiccions i vacil-la-
cions, aquesta primera generació va ser la que va posar
les bases de la represa literaria i cultural i en va aconse-
guir les primeres realitzacions. Entre aquestes realitza-
cions destaca sobretot la Restauració dels Jocs Florals
(1859), convocats sota el lema de «Patria, Fe i Amor»,
que van contribuir decisivament a recuperar el prestigi
del catala com a llengua literaria entre els sectors be-
nestants i conservadors i van esdevenir una plataforma
de llancament de nous escriptors. Aquest fet va coinci-
dir amb el fenomen popular de l' empenta de la premsa
humorística i satírica i del teatre en catalá, els quals,
des d'uns plantejaments ideologics i un modellingüís-
tic «<elcatala que ara es parla») frontalment oposats al
conservadorisme i arcairzant dels Jocs Florals, van tro-
bar un punt culminan ten l'obra i la figura de Frederic
Soler «Pitarra» (1839-1895). Més tardanament,
aquest panorama es va completar amb l'aparició d' al-
gunes publicacions periodiques «<El Calendari
Catalá», 1865; «Lo Gay Saben>, 1868; «La Renaxen-
sa», 1871, «La Ilustració Catalana», 1880) que van fer
possible la practica dels diversos generes periodístics
en carala, com el debar ideológic i estetic o la crítica li-
teraria puntual.
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Jacint Verdaguer. Ángel Guimera.

Verdaguer, Guimera i Yxart des de ben joves es van
sentir atrets i estirnulats per aquest ambient general de
renaixenca i van poder participar ben aviat en les seves
plaraforrnes i beneficiar-se'n. Així, no és pas casual que
tots tres vagin aconseguir el primer reconeixement pú-
blic com a escriptors arran de la seva participació als
Jocs Florals. Verdaguer hi va assaborir un primer
triomf, modest pero significatiu, 1'any 1865. Més tard,
el 1877, hi va obtenir el premi de la Diputació de
Barcelona per EAtlántida, fet que va representar la seva
consagració definitiva com a poeta. Aquell mateix any
Guimerá tarnbé hi triomfava i era proclamat Mestre en
Gai Saber per haver guanyat, d'un sol cop, els tres pre-
mis ordinaris. Un any després, el 1878, era Yxart qui hi
aconseguia un guardó pel seu «assaig historico-crític»
titular Lo teatre catalá. 1l' any següent, el 1879, hi va ser
premiada una narració del seu cosí, el futur novel-lista
Narcís Oller (1846-1930), una altra figura important
d' aquesta segona generació renaixencista.

A partir del bateig de foc en els Jocs Florals, la pla-
taforma més ernblematica de la Renaixenca, cadascun
d' aquests quatre autors va emprendre una obra ambi-
ciosa que va contribuir a configurar una veritable li-
teratura catalana moderna, en els camps de la poesia
(Verdaguer), del teatre (Cuimerá), de la novella i la
narrativa (Narcís Oller) i de 1'assaig i la crítica literaria
(Yxart). Es pot dir que amb la seva obra no solament es
van assolir els objectius inicials de la Renaixenca, sinó
que aquests es van superar ámpliarnent, en un grau
que la majoria dels primers impulsors dels Jocs Florals
no havien pas somniat.

És per aquesta raó que en l' evolució literaria
d'aquests escriptors s'hi pot observar el procés de con-

r
josep Yxart.

solidació primer i de crisi i de superació després d'un
dels períodes més intensos de la nostra historia litera-
ria. Així, tant en Verdaguer com en Guimera, s'hi
aprecia una preocupació i un esforc continuat de reno-
vació temática i formal. El primer, sense apartar-se
mai de la seva concepció profundament romántica de
la creació poetica, segueix una complexa evo lució que
el fa passar d'un model relativament compacte de poe-
ma epic (L'Atlantida) a una altre de més flexible i rno-
dern en Canigó (1885), i d'una poesia de caire religiós,
devot o civil (Patria, 1888), fortament marcada pel
compromís amb una ideologia católica i conservado-
ra, a una altra de to més intirnista que traeix, a partir
de 1893, 1'impacte dels conílictes personals (Flors del
Calvari, 1896) i s'aproxima formalment a certs rno-
dels de la poesia modernista. El teatre de Guimera ex-
perimenta tarnbé una evolució contínua, i passa d'una
primera etapa (1879-1890), caracteritzada per l' exclu-
sivitat de la tragedia romántica en vers (Gala Placídia,
Mar i Ce~, a una segona etapa (1890-1900) de drama
realista en prosa (Maria Rosa, Terra baixa, La filfa del
mar) , i després a una tercera etapa (1900-1912), forca
híbrida, en que es produeix un cert acostament a
l'estética modernista (La Santa Espina, La Reina Jove) i
finalment a una quarta etapa (1912-1921) en que hi
ha una cena regressió als temes de joventut.

Tant en el cas de Verdaguer com en el de Guimerá,
ens trobem, doncs, davant d'unes obres que es van de-
senvolupar i es van anar transformant en funció de la
trajectoria personal dels autors pero tarnbé d' acord
amb els canvis histories del país en el transcurs del se-
gle, tant en el pla social i ideologic com en el pla for-
mal i estetic. Així, per exemple, és explicable que en els
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anys 1879-90, a Catalunya, la tragedia romántica en
vers de tema historie fos un genere funcional, ja que
demostrava que en catala era possible fer un teatre cul-
te i solemne tant per la forma com pel conringut, i que
deixés de ser-ho en e! mornent que la demanda de! pú-
blic es va decantar cap un teatre «normal», més en con-
sonancia amb l'epoca, és a dir, més realista tanr en e!
tema com en I'expressió. 1 una cosa semblant es podria
dir deis poemes epics de Verdaguer, un genere que en
els anys 1870-80 era considerat extemporani en mol-
tes literatures, pero que a Catalunya va complir entre
altres la funció de demostrar que e! catala era una eina
apta per a crear una obra poética de gran envergadura,
semblanr a les que fins poc abans havien creat les altres
li teratures.

L'evolució de les idees esretiques i literáries d'Yxart
és especialrnent interessanr, ja que segueixen una línia
forca diferenr de les de Verdaguer i Cuimerá. Aquests
dos aurors en e! fons van restar sempre lligats a l'heren-
cia romántica. Yxart, en canvi, tot i que s'havia format
en la tradició idealista, ben aviat es va deixar influir pe!
positivisme francés. Ja en e! seu treball Lo teatre catalá
(1878) va realitzar una analisi histórico-crítica de la
producció dramática catalana cornbinant la dialéctica
hege!iana amb el determinisme de Taine. Després es
va interessar pel corrent naturalista, i e! 1884, arran
d'un deis seus viatges a París, va coneixer personal-
ment Émile Zola, juntament amb e! també crític Joan
Sarda (1851-1898) i e! seu cosí, e! narrador Narcís
Oller, va formar e! que s'ha anomenat e! grup natura-
lista catala, que maldava per fer arre!ar a Catalunya
una versió propia d' aquest corrent que tenia e!
novellista francés Émile Zola com a capdavanter.

Aquest fet aparenrmenr situava Yxart molt lluny de
les posicions de Verdaguer, e! qual en un discurs de!
1886 es Íamentava de la degradació de la literatura
francesa que segons ell veia «caure sa musa des de les
altures de Les harmonies i Les orientals [dels poetes
romantics Alfred de Musset i Victor Hugo, respectiva-
ment] al carro de les escombraries de Zola»,
Tanmateix, Yxart no practicava pas precisamenr una
crítica de tipus sectari, sinó de caire reflexiu i obert.
N' és una prova e! fet que, per a ell, e! mateix terme
«naturalisrne» tenia dues accepcions diferenrs. L'una,
molt estricta, es referia al corrent literari concret al
qual ell s'adscrivia, tot i que amb matisos considera-

bles, ja que si bé creia en e! determinisme de! medi i de
l'herencia, creia també en la capacitat creadora i trans-
formadora de l' individuo L'altra accepció de! terme
«naturalisrne», més generica, es podia aplicar segons
Yxart al conjunt de la literatura catalana per definir e!
seu carácter fonamenral que la diferenciava d' altres
tradicions. En aquest sentir, tal com va escriure en una
carta crítica de! 1884 adrecada a Albert Savine, autor
d'una traducció al francés de L'Atlantida, e! poema
epic de Verdaguer constiutía una «rnostra» de! «natu-
ralisrne» que caracteritzava la dicció poética catalana
en oposició a la castellana, «filla d'una altra retórica».
D'acord amb aquests plantejaments, Yxart també tro-
baya que un deis trets més singulars i valuosos de l'au-
tor de Mar i Cel era «la forca plástica en les descrip-
cions», que de fet era producte de «l'apritud de ra<;:a»i
havia de ser considerada «la facció més rellevant de to-
ta nostra literatura», segons que afirma en e! seu proleg
a les Poesies (1888) de Guimera. En coherencia amb
les seves concepcions, alhora solides i obertes, Yxart es
va interessar en els darrers anys de vida per nous au-
tors, sobretot Raimon Casellas (1855-1910), Joan
Maragall (1860-1911) i Sanriago Rusiñol (1861-
1931), a través deis quals es va aproximar al Moder-
rusrne.

***

La coincidencia d' efemérides que es produeix
aquest any ha donat ocasió i pretext per a estudiar de
forma connexa l' obra de tres de les figures culminants
de la Renaixenca: Verdaguer, Cuimerá i Yxart, hereus
de l' entusiarne rornántic que va sacsejar la societat ca-
talana de! segle passat. És d' esperar que les aportacions
que es faran en els diversos col-loquis conrribuiran a
augmenrar i a esmolar els coneixernents sobre «e! segle
rornántic», que és sens dubte un deis períodes més de-
cisius i apassionants de la nostra historia cultural.

Francesc Codina
Professor del Departament de Hlologia
de I'E.U. de Mestres
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El sentit de la
llengua en el
moviment romántlc
Després de més de tres segles de producció

literaria gairebé nul-Ia, a comencaments del segle

XIX es produeix un ressorglment de la literatura en

catalá amb la Renaixenc;:a, a causa de la influencia

del Romanticisme gestat a Europa. Un deis trets

principals d'aquest moviment és el sentit

nacionalista de la lIengua, que portara a revaloritzar

les própies tradicions i les literatures nacionals.

Enmig d'un rerafons de transformació política i so-
cial de la vella Europa marcada per la crisi de I'Antic
Regirn i e!s inicis de la Revolució Industrial, i sota e!
signe de la Revolució Francesa, a les acaballes de segle
es deixen entreveure els primers indicis de! moviment
rornanric al nord d'Europa. Tot i que e! Romanticisme
es consolida alllarg de! segle XIX a la majoria de parsos
europeus, és al centre i al nord de! continent on arrela
amb més forca. En e! cas d'Alemanya, certs corrents li-
teraris, com l'«Sturm und Drang», actuaren com a
moviments pre-rornantics i prepararen e! camí de! fu-
tur Romanticisme alemany.

L'época romántica es caracteritza basicament per
una reacció contra la rigidesa de les regles i e! raciona-
lisme de la Il-lustració de! segle XVIII, també per una
revalorització de I'Edat Mitjana respecte de I'Antigui-
tat Clássica i per un accentuat entusiame per la litera-
tura popular. L'artista rornantic veu en e!s seus senti-
rnents la font d'inspiració. És un amor exaltat i
apassionat que troba en la Natura un complement
adient per a assolir una harmonia perfecta. Cense-
qüentment, aquesta submissió i aquesta estreta con-
sonancia poeta-natura fan que la natura sigui e! reflex
fidel de l' estat d'anirn d'un «]o líric» que expressa e! que
veu i sent amb total naturalitat i amb una gran dosi
d'imaginació, arribant fins i tot a utilitzar la literatura
per a interpretar allo inexplicable o inefable sense cap
mena de tabú, cosa impensable durant la Il-lustració.

*Joan Caries López

Johann Gonfried Herder va veure en la poesia popular l'expressió d'un poble i
de la seva identitat nacional.

A Alemanya, aquest trencament estetic amb els
motlles classics i aquest nou esperit de creació poética

s'iniciaren amb trobades esporadiques d'amics i
intellectuals conegudes amb e! nom de «Freunds-
chaftskreise», les quals gradualmet anaren agafant co-
hesió fins que acabaren convertint-se en e! que seria e!
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Romanticisme. En un principi, aquest moviment gira
entorn del cercle de Jena i Berlín, i posteriorment ho
feu també entorn del cercle de Heidelberg, des d' on
destacades figures, com el filosof Johann Gottlieb
Fichte (1762-1814), els germans Friedrich (1772-
1829) i August W (1767-1845) Schlegel, Friedrich
W J. Schelling (1775-1854), E.T.A. Hoffmann
(1776-1822) o el mateix Novalis (1772-1801) per una
banda, o bé Clemens Brentano (1778-1842), Achim
von Arnim (1781-1831), Joseph von Eichendorff
(1788-1857) o els germans Jacob (1785-1863) i
Wilhelm (1786-1859) Grimm per l'altra, van irradiar
la seva influencia per tota Europa.

Durant el darrer quart del segle XVIII, l'aleshores
jove Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), un dels
grans genis de la literatura universal, contribuí de for-
ma decisiva al triomf del nou moviment amb una de
les seves obres primerenques més conegudes: «Die
Leiden des jungen Werthers» -1774- (<<Lesdesventu-
res del jove Werther»), novel-la d'orientació pre-ro-
mántica que narra la historia d'un fracas amorós i on
e! protagonista, e! tarnbé jove Werther, mitjantcant
una serie de cartes adrecades a un amic expressa els
seus sentiments exaltats i les seves desventures que aca-
baran ernpenyent-lo al suícidi.

La tardor de 1770-1771, durant la seva estada a
Estrasburg com a estudiant de Dret, e! jove Goethe fa
coneixenca amb Johann Gottfried Herder (1744-
1803), que es trobava en aquell moment a la ciutat a
causa de! tractament d'una malaltia ocular. Aquest fet
i l' amistat que naixera a partir d' aquesta trobada tin-
dran una gran importancia per a la posterior literatura
alemanya de! Romanticisme. El mateix Goethe, en les
seves mernories «Dichtung und Wahrheit» (Poesia i
Veritat), qualifica aquest esdeveniment com un fet de
conseqüencies importantíssimes per a la seva persona,
i és durant aquest període d' estudiant a Estrasburg
que Goethe escriura e! conegut drama «Górz von
Berlichingen» (1773) o alguns reculls de poesia popu-
lar. Cal considerar, dones, aquesta epoca e! punt de
sortida per a la consolidació deis fonaments d'un deis
aspectes més significatius del moviment rornántic: e!
concepte de «Volksgeist» (esperir de! poble), inspirat
en una nova visió orientada cap al redescobriment de
la poesia popular.

Sota l'ocupació napoleonica sorgeix una literatura

carregada de fervor patrio tic i projecció vers e! passat
gloriós. El sentit nacionalista que es donara a la llen-
gua és un deis eixos centrals al voltant de! qual girara e!
corrent rornántic. La llengua sera emprada com a eina
primordial per a portar a terme un deis objectius de re-
valorització de les propies tradicions i les literatures
nacionals.

En aquest context, l'alemany Johann Gottfried
Herder tindra un paper clau en e! desenvolupament
de! Romanticisme. Amb Herder la nova concepció de
«Volksgeist» pren una forca tal que arriba a ésser un
deis pilars de! Romanticisme. Herder emfasitza la im-
portancia de la historia deis pobles i la necessitat de re-
tornar a les arre!s de! propi poble. Herder veia en la
poesia popular l' expressió d'un poble, d'una historia
amb trets i consciencia propis, d'una identitat i una
manera de pensar nacionals. Aquesta teoria és sovint
exposada en nombrosos escrits de! poeta. A «Über den
Ursprung der Sprache», de! 1772, (Sobre l' origen de la
llengua) Herder la defineix de la manera següent:

Fast in allen kleinen Nationen aller
Weltteile, so wenig gebildet sie auch
sein mogen, sind Lieder von Ihren
Vatern, Cesange von den Taten ihrer
Vorfahren der Schatz ihrer Sprache und
Geschicbte und ihre Dichtkunst, ihre
Weisheit und ihre Aufmunterung, ihr
Unterricht und ihre Spiele und Tdnze.

Johann Gottfried Herder
«Abhandlung über den Ursprung der Sprache »

A quasi totes lespetites nacions de
qualsevol racá del món, per baix que
sigui el seu nivell cultural, les
cancons dels seuspares, els cants de
lesproeses dels avantpassats són
el tresor de la llengua, de la
historia i del seu art poétic, la seva
saviesa i el seu estímul, el seu
ensenyament i els seusjocs i danses.

Johann Gottfried Herder
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L'any 1773, en l' assaig «Shakespeare», Herder con-
vida el poble alemany a revaloritzar la propia historia
mitjantcant un recull de cancons populars antigues i
prenent com a exemple el propi dramaturg angles, a
qui considera un excel-lent creador de temes na-
cionals.

Aquestes noves concepcions rornántiques es veuran
sovint reflectides en les noves creacions literáries, i les
seves influencies arribaran molt més enllá de les fron-
teres alemanyes i impulsaran, així, el despertar del na-
cionalisme a molts altres indrets europeus.

Pel que fa a casa nostra, les primeres manifestacions
rornantiques no arriben fins a principis del segle XIX;

pero sens dubte que el paper de la llengua com a ins-
trument de recuperació de la historia és especialment
important a Catalunya.

El Romanticisme catalá intenta basicament revita-
litzar una llengua i una literatura malmeses alllarg dels
anys que a pesar de tot sempre han estat vinculades de
forma molt directa al seu poble i a la seva tradició. La
llengua és considerada l' expressió del poble catalá, és
l'instrument de lluita per una cultura amb una perso-
nalitat propia. L'esperit nacional dels rornantics a
Catalunya es relaciona de seguida amb un compromís
social de tots els catalans amb la cultura.

És de vital importancia per a l'exit i el desenvolupa-
ment dels nous ideals rornánrics a Catalunya la creació
de les revistes «El Europeo», el 1832, i «El Vapor», un
any més tard, i és en aquesta última on apareix publi-
cada l'any 1833 1'«Oda a la Patria», de Bonaventura
Caries Aribau. L'aparició d' aquestes revistes marca el
punt de sortida del Romanticisme a Catalunya.

No hem d' esperar gaire perque pocs anys més tard
Joaquim Rubió i Ors, sota el pseudónirn de «Lo gaiter
de Llobregat», publiqui regularment poesies en catala
al «Diario de Barcelona», que donara l' empenta ne-
cessaria per al revifament adequat de la producció li-
teraria en catala. D'aquesta manera el camí sera més

planer per a la posterior restauració dels Jocs Florals
l' any 1859 i per a l' arrelament defini ti u de la
Renaixenca catalana, que donara lloc a un dels més
grans poetes catalans de tots els temps: Jacint Ver-
daguer.

No m' agradaria acabar sense recordar un petit frag-
ment d'una composició poética, «La Patria», de B. C.
Aribau, que ha estat tradicionalment considerada el
punt de partenca de la Renaixenca Catalana. En
aquest fragment es manifesta la influencia que van te-
nir les idees rornantiques en la revalorització de la Ílen-
gua catalana, llemosí en el text, com a eina d' expressió
literaria:

En llemosí soná lo meu primer vagit,
qua n del mugró matern la dolca llet bevia;
en llemosí al Senyor pregava cada dia,
e cántics llemosins somiaua cada nit.
Si quan me trobo sol, parl amb mon esperit,
en llemosí li parl, que llengua altra no sent,
e ma boca llavors no sap mentir ni ment,
puix surten mes raons del centre de mon pito

«Oda a la Patria»
Bonaventura Caries Aribau

Joan Caries López
Professor del Departament d'Alemany
de l'Escola d'ldiomes
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Algunes anotacions
sobre les primeres
traduccions
castellanes als inicis
del Romanticisme
No podem parlar de Romanticisme si no tenim
presents les traduccions, ja que van ser una via
indispensable per a la difusió de noves idees i de
tendéncles estétlques. La Dra. Lluisa Cotoner,
professora de la Facultat de Traducció, en parla en
aquestes pagines.

Lauge editorial que van adquirir les traduccions a
partir de l' eclosió romántica esta directament relacionat,

al meu entendre, amb l'interes que varen demostrar filo-
sofs, escriptors i artistes per desxifrar el veritable esperit
dels pobles ( Volkgeist) contingut, no exclusivament, pero

sí en gran mesura, en les respectives literatures autocto-
nes. Aixo explica, almenys en part, que la primera pele-
mica sobre el romanticisme esclati a Espanya a partir de

la revalorització d'alguns «clásicos», com Cervantes i, so-

bretot, Calderón, portada a terme des d'Alemanya arran
de les traduccions que havien fet d'aquests autors
Ludwig Tieg i August Wilhelm Schlegel. La passió cal de-
roniana de Schlegel es va encomanar als altres compo-
nents del cercle de Jena i es va convertir, en realitat, en
una arma esgrimida contra els criteris classicistes dictats

pels il-Iustrats francesos del XVIII, partidaris decidits de
l'universalisme. Pero les hipotetiques conseqüencies
d'aquesra primera polémica, sostinguda principalment a
les pagines del Mercurio Gaditano i del Diario Mercantil,
també de Cadis, entre 1814 i 1820, es varen truncar el
1823 amb el retorn de Ferran VII i l' arribada de la funes-

ta ominosa década.
Tanmateix, precisament aquest mateix any 1823, ara

des de Barcelona, un grup reduít de catalans i italians de-

cideixen fundar un diari, El Europeo, de la mateixa línia
que 11 Conciliatore, la missió principal del qual sera la de
difondre les noves idees que circulen a Europa per boca
dels Schlegel, Stael o Schiller. Ara seran les obres dels au-

tors estrangers, Scott, Byron, Thomas Moore, Chateau-
briand, les que es traduiran al castellá per renovar la li-

* LIuisa Cotoner

teratura, rnodernitzar-la i posar-la al nivell dels nous
temps sense perdre de vista la nostra tradició llegendaria.

Lirnpuls divulgador d'Aribau, López Soler, Monteg-

gia o Galli es fonamenta en bona part en un cert tipus de
traduccions que obriran camí a un dels generes literaris
més estesos pels rornántics. Estic fent referencia, com ja
deveu haver suposat, a la novel-la histórica. El 1830, el no-
vel-lista catala López Soler invocara Scott en el seu famós

proleg de Los bandos de Castilla o El caballero del cisne, en
el qual mirara d'interpretar els sentiments i e111enguatge

del poble seguint les petjades del creador d' Ivanhoe.
Paral-Ielament, un altre factor determinant de l'auge

de les traduccions fou el de les successives emigracions
forcoses que patiren els liberals o simplement els parti-
daris de l' ordre constitucional. EIs exiliats establerts a

Londres o a Franca havien de viure, en la majoria dels ca-
sos, dels treballs de traducció encarregats per les cases
editorials que varen saber canalitzar l'interes d'un públic
sovint femení, ávid sobretot de novel-les. José F. Monte-
sinos, a la seva Introducción a una historia de la novela en
España en el siglo XIX traca el panorama de l'arribada i
l' eclosió del genere partint justament d' aquelles traduc-

cions, de vegades molt dolentes, dutes a terme per es-
criptors, a voltes famosos pero molt sovint desconeguts,
que treballaven a escarada en versions que produien
grans beneficis als empresaris pero que, al mate ix temps,
anaven adobant el terreny perque, finalment, fos accep-
tat el nou credo estetic.

Grosso modo, i simplificant molt una qüestió irnpossi-
ble de desenvolupar en tan poc espai, podríem apuntar
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que es distingeixen dues etapes en la penetració del ro-
manticisme a través de les traduccions. La primera, clara-
ment dominada pel romanticisme historici cristianitzant

de Walter Scott; la seva mitificació de 1'Edat Mitjana es
conjugava perfectament amb el patriotisme antinapoleó-
nic i el nacionalisme més conservador. Com ja he esrnen-

tat abans, des de les pagines de El Europeo, el 1823, es
considera Scott com «el creador d'un genere nou», i el
1824 sel qualifica de «el primer rornantic d'aquest se-

gle». Lentusiasme per Scott era plenament compartir
pels exiliats instal-lats a Londres. Blanco White tradueix
alguns fragments d ' Ivanhoeindosos a Las Variedadesi, el

1825, José Joaquín de Mora publica la primera versió es-
panyola d' Ivanhoe i El talismán, editades a Londres per
Ackermann, seguides d' elogis en tusiastes de Blanco,
Alcalá Galiano i Andrés Bello. El 1828, Aribau i

Sanponts formaren a Barcelona una societat per a publi-
car les obres del novel-lista escocés: el propi López Soler

havia d'encarregar-se de la traducció d1vanhoe. Tarima-
teix, sembla que els censors hi posaren tantes dificultats
que l' empresa es va haver d' abandonar. La va reprendre
l'impressor Tomás Jordán, el qual, finalment, el 1829
aconsegueix tirar endavant una «Nova col-lecció de no-
vel-les de Sir Walter Scott, traduída per una societat de li-

terats», en la qual apareixeran Matilde de Rockeby (1 829),

La dama del lago (1830) i Ivanhoe (1831). A partir d'ales-
hores, la serie de Jordán es multiplica amb nombrosos tí-
tols de manera que cap al 1833 Walter Scott, tot i la ma-
nia persecutoria dels censors, ja devia estar en maos de
tothom. Com ho demostra la llista de traduccions reco-
llida per Montesinos en l' estudi que he esmentat abans,
són moltíssims els autors anglosaxons traduús al castella

que contribuiren a la difusió i triomf del romanticisme,

pero no ens hi podem aturar si volem referir-nos ara tam-
bé a la influencia del romanticisme francés.

Efectivament, i coincidint amb el retorn dels erni-

grats, els escriptors francesos afavoreixen l' entrada d'un
romanticisme rnolt més radical i revolucionari de la má

de Victor Hugo, Sue o Sand. Cal destacar, pero, que
abans del seu retorn ja havien cornencar a circular les pri-
meres traduccions de Chateaubriand i d' altres obres ana-

logues que entraven dandestinament des de Burdeus per
Tolosa i Valencia. En aquestes obres predominava la in-
tenció moral, iostrumentalitzada políricarnent des de
pressuposits encara neoclassics: interés, versernblanca i

moral sana, tal com ho manifestava El censor a lhora de
ressenyar la Matilde de madame Cottin. Ara bé, no és

menys cert que des de Londres el volteria abat Marchena
havia dut a terme una serie de traduccions de Rousseau
(Emilio i La Nouvelle Helotse, publicada amb el nom de
Julia), Voltaire (Novelas) Montesquieu (Cartas persianas)
o Diderot (La religiosa), en les quals no era estrany que el

nom del traductor s'amagués darrere unes sigles, i que

entressin a la península de contraban per a ser difoses
principalment entre els estudiants d'Alcalá, Salamanca i

Sevilla. Aquests mateixos anys també es publicaren a
París diverses versions en castella de llibres erotics france-
sos, entre els quals cal destacar la traducció, el 1822, de

Las amistades peligrosas, Colección de cartas recopiladas en
una sociedad de Lados. De tota manera, abans de l' eclo-
sió romantico-liberal dels anys trenta, l' escriptor Francés

més traduít al castella fou Chateaubriand. Les seves ver-
sions d' Atala i El genio del cristianismo estan acreditades
des dels primers anys del segle, i la seva yoga s' estén fins

almenysell839.

La primera traducció de Victor Hugo, publicada a
Madrid (El último día de un reo de muerte), data de 1834.
A partir d'aleshores se succeeixen les traduccions i reedi-
cions, sobretot de Nuestra Señora de París, que fins al
1850 arriba a dotze edicions, i que fou imitada, entre al-

tres, per D. Gregorio Pérez Miranda, pseudonirn de
Ramón Pérez Soler, a La catedral de Sevilla (1834).
Després de la instauració del nou regim constitucional,
l'exit d'Hugo va obrir el camí a la novel-la de costums,

amb Balzac i Georges Sand com exponents principals, i
també a la moda dels fulletons, Dumas, E. Sue, Feval,

que van generar un autentic deliri entre el públic lector

fins al punt que sorgiren protestes per l' abús de les tra-
duccions que perjudicaven el mercat de la literatura
autoctona.

D'una manera o d'una altra, el que podem condoure

és que, i malgrat les limitacions d'aquesr esbós, cap apro-
pament al Romanticisme no es pot abordar sense tenir

en compte la importancia decisiva que tingueren les tra-
duccions, primer com a vehide de revalorització i segon

com a via insubstituíble de pene-

tració de les noves rendencies este-
tiques.

Dra. Lluisa Cotoner
Professora del Departament d'Espanyol
de la Facultat de Traducció i
Interpretació d'Osona
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Orígens del palsatge
romántlc
Sota aquest títol, el Sr. Miquel Pérez, historiador de

I'art i professor de I'escola de Mestres deis EUV, fa

un passeig pels corrents artístics i estétics que

conformaren el tret identificador de I'art plctórlc de

l'época moderna, exemplificat en les obres de

Friedrich i Turner, com a rnáxlms exponents.

«Ésser rornantic és donar a allo quoridia un sentit
elevat, a allo conegut la dignitat dallo desconegut, a
allo finit la categoria d ' alló infinit». Aquest pensa-
ment de Novalis exemplifica genericament, pero amb
precisió, l ' essencia de l ' esperit rornantic, visionari,
emotiu i sensible, que vol resoldre en una síntesi tras-
cendent -la coinciden tia oppositorum o síntesi dels
contraris-, el dualisme del pensament tradicional.

El Romanticisme va ser un moviment que va abas-
tar tots els camps de la creació artística i que es va ma-
nifestar des de finals del segle XVIII fins gairebé les dar-
reries del XIX. Els seus orígens, cal cercar-los en la crisi
del classicisme barroc, paral-lela a la caiguda de l 'An-
tic Regim, propiciada en el pla intel-lectual, per lTde-
ari liberal i racionalista de la Il-lustració, i en restetic,
com a resposta a l'hedonisme inconsistent i decorati-
vista rococó. La crisi del classicisme a les darreries del
segle XVIII cristal-litzá paradoxalment en una estética,

la neoclássica, que es volia hereva del classicisme més
paradigmatic i exemplar: el de l ' arquitectura grega. El
Neoclassicisme simposa a Franca després de la
Revolució de 1789 i va ser assumit com una interpre-
tació simbólica i sensible del nou estat republica i laic
al servei del ideals igualitaristes. Pero va acabar con-
vertit en la representació monumental, freda i severa
de la construcció imperial bonapartiana.

L'epoca moderna siniciava, aixÍ, amb una explo-
sió social, una cristal-lització duns anhels col-lectius
de llibertat i reforma social, que serien aviat traíts per
la realitat de la historia. Aquest desencís sera la llavor
que fructificara amb una actitud intel-lectual nova que
ja no cercara la redempció social i la llibertat col-lecti-

*Miquel Pérez

ti viatger sobre el mar de núvolsde C. D. Fricdrich.

va, sinó que es cloura sobre ella mateixa a la recerca de
la llibertat individual, i manifestara una profunda des-
confianca envers els valors racionalistes de la Il-lustra-
ció, tot girant-se cap a l'irracional, el misteriós i l'inex-
plicable.
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Al mateix temps que el Neoclassicisme triomfava a
Franca i a Alemanya, apareixia a Anglaterra una nova
concepció del jardí radicalment oposada al model ver-
sallesc, racionalista i geomhric, representació sensible
de la concepció barroca de la naturalesa depurada i
sotmesa al dictat de la raó. El jardí paisatgístic angles,
inspirat en els quadres bromosos i arcadics de Claude
Lorrain i Nicole Poussin, disposava al costat de cor-
riols que zigzaguejaven entre turons, estanys i clapes
de vegetació tupida, runes antigues, restes «pintores-
ques» recobertes dheura i rodejades de columnes
trencades i capitells escampats entre bardisses, que
desvetllaven en el passejant sensacions contradictóries
i inquietants: la naturalesa senyorejant sobre les restes
d ' un passat heroic i resplendent, la victoria de les for-
ces naturals sobre l ' obra de l ' home, sobre la historia.
Eren les primeres manifestacions d'un esperit reman-
tic, místic i prenyat dun pessimisme nostalgic i me-
lanconic, que refusava tant l' ordre classic i el prestigi
renaixentista com la claredat il-luminisra. 1 que dirigia
l ' esguard amb enyorament cap a les «foscors» medie-
vals, a la recerca duna Europa prirnigenia i fundacio-
nal, diversa en les tradicions nacionals i unitaria en la
dimensió espiritual.

Els arquitectes i els paisatgistes pintorescos varen
prefigurar la creació plástica per excel-lencia de la pri-
mera meitat del segle XIX: el paisatge romántic, inicia-
dor del paisatge modern, que descobreix la naturalesa
com a objecte dInspiració i mitja per a lexpressió de
l ' ernorivitat de l ' artista. Aquest paisatge es caracterit-
za per l ' estudi directe del natural i la representació
efectista descenaris dramátics, sovint grandiosos, on
els elements naturals es manifesten amb una gran
potencia en capvespres densos i tempestuosos o en
paisatges gelids i desolats en els quals la figura humana
-de petites dimensions o ocupant posicions periferi-
ques i sovint desquena- no és més que un element es-
cenografic, una figura que, com el propi espectador
del quadre, contempla amb silenci i unció el desplega-
ment d ' un espectacle panteista i sublimo

Els representants més conspicus d ' aquest corrent
seran els pintors anglesos i alemanys. Com ].WM.
Turner, que produí uns paisatges arrauxats, dominats
per les forces cosrniques en moviment i en els quals la
forma es dissol progressivament en el color i la llum. O
com C.D. Friedrich, que proposa un registre inte-

El temerari remolcat al seu últim destí de J. W.M. T urner.

rioritzat i trágic del paisatge que vol representar Iáni-
ma i el sentiment de l:artista, i que l'expressa clara-
ment ell mateix en els seus Diaris quan diu: «El pintor
no ha de pintar només allo que veu davant seu, sinó
també allo que veu dintre seu» o tarnbé «tanca l'ull fí-
sic per a veure previarnent el quadre amb rull de res-
perit».

El representant principal d'aquest corrent a
Catalunya fou LluÍs Rigalt, un dels més grans paisat-
gistes catalans, i de la mort del qual1' any passat s'escai-
gué el centenario Conrea un estil que compaginava la
solidesa formal de tradició classica -era fill de Pau
Rigalt, l ' exponent de la pintura neoclassica catalana-,
amb un tractament subtil de l'atmosfera i de la llum.
Un romanticisme moderat, que no defuig l:equilibri i
la claredat, característiques de l ' art catala de tots els
temps.

Miquel Pérez
Professor del Departament
d'Expressions de l'Escola de Mestres
Balmes
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L'economia catalana
en el segle rornántlc
La industrialització és el fenomen més important de

I'economia catalana del segle XIX. Van ser temps

de canvis rotunds per a tot el sistema productiu i

social. Ens ho explica Josep Burgaya, professor

d'História de l'Escola d'Empresarials.

La industrialització és, sense cap mena de dubte,
l'aspecte més característic del segle XIX catalá, ente-
nent per industrialització, no sols la incorporació de la
tecnologia al procés productiu sinó també la transfor-
mació profunda dels sistemes de trebal!, de les unitats
productives, de l' energia, de les ciutats, dels grups so-
cials ... Un procés de transformació de I'economia i de
la societat catalana que s'incorpora, així, a una dina-
mica gairebé general a l'Europa central i occidental
d'aquel! segle. Un canvi que servirá, a més, per accen-
tuar els contrastos i crear una certa contraposició d'in-
teressos de la societat catalana, especialment dels sec-

*Josep Burgaya

tors dirigents, enfront del marc general espanyol en el
qual es troba immersa. Un seguit de modificacions en
l'acrivirat productiva que donaran com a resultat una
societat conflictiva, que pateix nombroses fractures i
que veu com es consoliden els grups socials emergents,
mentre altres inicien un declivi definitiu.

Potser és en el camp de l' economia on el Rornan-
ticisme és menys present, no tant pel suposat carácter
poc sublim de les qüestions materials, com pel fet que
mentre la societat es converteix en industrial i urbana,
els referents estetics i literaris rornantics son més aviat
els d'un món que desapareix rápidarnent al seu voltant

Colonia de s/ilaseca, uora el Ter. amb Borgonyñ alfons. La manca de carbó i la conflicrivirat social van afavorir el naixement de les colónics que poblaren les conques
deis principals rius de Catalunya.
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i de! qual no resten sinó vestigis. El pairalisme i e! ru-
ralisme idealitzant rornantic tenen poc a veure amb e!
fatigó s treball a les noves fabriques, amb les sorolloses
máquines de vapor i amb la cultura obrera que es va
configurant en els desballestats barris de treballadors.

L'any 1833 simbolitza l'arrencada industrial, qua n
la fabrica de «Bonaplata, Rull, Vilaregut y Cía» s'ins-
tal-la a l'anglesa, és a dir, amb vapor. A partir d'aquest
moment, aquest transformador de l' energia calórica
de! carbó en energia mecánica i la maquinaria moder-
na que aquesta energia permet de moure tindran una
rápida expansió. Aquest take-off industrial es fi-
nancara amb e!s capitals acumulats de! cornerc colo-
nial al qual Catalunya havia accedit durant el segle an-
terior i amb e! transvasament de riquesa procedent
d'un món agrari que, en algunes zones, havia viscut
una forta empenta de la rna de l'especialització. De fet,
es diu que la recuperació material de Catalunya al se-
gle XVIII cornenca al campo La tradició manufacture-
ra de! sector de! textil cotoner tarnbé juga a favor de la
indústria, ja que aquesta activitat havia anat creixent
de la rná de la fabricació d'indianes fins als Íírnits que
permetien e!s sistemes i la tecnologia tradicional.
Requeria pero, situats a la tercera década de! segle XIX,

una nova tecnologia per passar a una producció més
massiva per abastir e!s mercats. En l'ámbit recnologic,
la imitació de la maquinaria británica, que la Junta de
Cornerc s'havia cuidat d' enviar becaris a coneixer, es
complementara amb les innovacions própies creades
al voltant del sector textil canviant. És irnportant tarn-
bé l'existencia d'un grup social disposat a protagonit-
zar aquest procés, una burgesia feta en les activitats
mercantils i manufactureres que s'havia forjat la irnat-
ge d'emprenedora a forca d'apostar per la innovació i
e! canvi. Es disposa, finalment, de mercats suficients
per a les limitades possibilitats productives catalanes,
tant a l'interior, a causa de l'augment de la renda, com
a Espanya, tot i les seves fluctuacions per raó dels vai-
vens agraris; i també, complernentáriament, a les colo-
mes.

Aquest procés d'industrialització incipient, que en
la primera fase s'allarga fins al 1868, té com a nord i
obsessió imitar i repetir el mode! britanic de desenvo-
lupament, tant pe! que fa al paper motor de! sector co-
toner com a les dimensions relativament reduides de
les empreses, com a l'aposta per l'innovació tecnologi-

ca i com, en darrer terme, pel que fa a considerar e! fer-
rocarril l' eix de vertebració de! mercat nacional tot i
que, en e! cas catala, per limitacions polítiques i falta
de recursos naturals no va poder fer de leit-motiv per a
crear una siderometal-Iúrgia propia d'una certa enver-
gadura.

Els resultats d' aquest procés són clars: desenvolu-
pament d'una industria de béns de consum amb un ús
intensiu de la ma d' obra, poca cornpetitivitar exterior,
excessiva dependencia de! mercat espanyol i concen-
tració territorial de la industria a la ciutat de Bar-
ce!ona. S' evidencien també e!s límits d' aquesta indus-
trialització moderna, especialment a causa de! mercat
reduit, amb una demanda de naturalesa agraria i molt
fluctuant, la falta de carbó i de ferro que impedeixen e!
desenvolupament de la siderúrgia -e! fracas de!
«Nuevo Vulcano» és allic;:onador- i el paper limitador
d'un estat en mans d'interessos agraristes, poc recep-
tius de! que significa e! món i les necessitats indus-
trials. Aixo es posa clarament en evidencia amb e!
retard amb que es fara resso de les pretensions protec-
cionistes dels catalans.

Després de! convuls Sexenni Democrarict 1868-
1874), e!s anys de la Restauració foren per a Catalunya
de consolidació industrial fins arribar a la crisi de! 98,
en que e!s lírnits al creixement quedaren establerts de
manera un xic brutal. Mentrestant, e! textil assoleix un
fort creixement en la producció fins a convertir e! país
en e! quart productor mundial de teixits de cotó, just
darrere de Gran Bretanya, Franca i Estats Units. Anys
de forta acumulació de capital, de l'esplendor de les fi-
nances tan ben retratat per Narcís Oller a La [ebre d'or,
de la gran Exposició Universal de 1888 com a motor
econornic, de consecució de les primeres mesures pro-
teccionistes per part de l'Estat i de la confluencia final
en aquest terreny dels interessos industrials i deis agra-
ristes, tota vegada que s'acabava d' esvair e! gran somni
castellá de convertir-se en e! graner d'Europa. Anys,
per tan t, de plenituds una burgesia exitosa que s'exhi-
bia pletorica en l' aparador de les vani tats que era e!
Gran Teatre de! Liceu i que veia e!s seus objectius re-
lectits i defensats al Diario de Barcelona.

Un període en e! qual, malgrat e!lideratge cotoner,
la indústria es va anar diversificant cap a la metal-lúr-
gia lleugera, la construcció, l' electricitar, la química o
l'agroalimentaria. L'e!ectricitat, tant en la producció
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energética com en els components, simbolitzara bé, ja
a finals de segle, els avencos industrials de l'epoca.
Diversificació també a nivell territorial, perque la in-
dústria es desplaca cap a l'interior del país, seguint els
cursos dels rius Llobregat, Ter, Cardener, Freser. .. ,
buscant els avantatges de l' energia hidráulica més ba-
rata, perque faltava carbó i buscant, sobretot, els bene-
ficis derivats d'una rna d' obra que vivia aillada en un
context aparentment idíllic. Estem davant el feno-
men de les colonies industrials, representatives de Í'in-

tent de trobar un model de localització que evités la
conflictivitat inherent a les gran s concentracions de
treballadors en el medi urba i els beneficis que, de cara
a la productivitat, es deriven del control social. Un
model que pretén, d' alguna manera, superar la falta
d' un aparell d' estat modern, la incapacitat de garantir
l'ordre social i que l'incipient catalanisme polític va sa-
ber convertir en model propio Les colónies il-lustren la
capacitat d'adaptació de la burgesia industrial davant
les limitacions energetiques i polítiques del context en
el qual opera.

A la darrera década del segle, Catalunya disposava
d'una societat plenament industrialitzada, amb tot el
que aixo comporta més enlla de l'activitat productiva:
creixement urbá, exode del camp a la ciutat, sorgiment
d'una cultura i d'un moviment obrer, i d'una forta
conflictivitat social i política que té l' exemple extrem
en el terrorisme anarquista que va fer que Barcelona
fos coneguda a Europa com «la ciutat de les bornbes».
Aquest país industrialitzat, pero en un context estatal
predominantment agrari i fortament dependent del
migrat mercat espanyol, va permetre considerar
Catalunya, prop del canvi de segle, com «la fabrica
d'Espanya».

La crisi que es desencadena el 1898 amb la perdua
dels darrers vestigis colonials de la monarquia espan-
yola provocara, a nivell d' estar, una forta crisi d'identi-
tat, una vegada desfet del tot un imperi colonial que
havia dissimulat malament el seu progressiu endarreri-
ment dins el context europeu. A Catalunya, la crisi
afecta de ple el sector industrial, fet que representa la
perdua d'un mercat exterior imprescindible per com-
pletar la limitada demanda interna. La burgesia indus-
trial, que fins aleshores s'havia adaptat més bé que ma-
larnent a un sistema polític, el de la Restauració basat
en el caciquisme dels partits de torn, cornencará a es-

coltar els cants de sirena d'uns encara minoritaris
plantejaments catalanistes. El desencÍs burges es fara
especialment evident quan fracassi de manera estrepi-
tosa el projecte vagament regeneracionista dels Silvela-
Polavieja, avalat per la presencia de Duran iBas, i que
acaba bruscament amb el Tancament de Caixes dels co-
merciants catalans. La distancia amb el sistema fara
possible un apropament estrategic al catalanisme con-
servador que s'havia forjat, fins a aquell moment, amb
uns vímets massa prims per esdevenir hegernonic de la
inrel-lectualitat d'Església, que havia evolucionat des
del carlisme, i dels professionals liberals barcelonins.
La síntesi de Prat de la Riba fara possible vincular-hi
ara els interessos industrials: la formació de la Lliga
Regionalista el 190 1 tanca tota una epoca i n'obre una
de nova. Venen temps ja de Noucentisme.

Josep Burgaya
Professor d'História de l'Escola
d'Empresarials
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Amb motiu del Segle
Romántlc,
Algunes notes des de
la pedagogía
El Romanticisme va ser un fenomen transcendental

per a la quantitat de propostes que van fer possible

I'inici de la pedagogía moderna i que van provocar

canvis substancials en I'evolució social de

I'educació. Antoni Tort, director de I'Escola de

Mestres i professor del Departament de Ciencies de

l'Educació, ens parla de la influencia romántica en

la pedagogía del segle XX.

El concepte «rornántic» aplicar al' educació

No és f'acil dir alguna cosa sensata sobre el rornanti-
cisme i l' educació; la temática mereixeria un aprofun-
diment que caldria deixar en mans d'un especialista.
Tampoc no és senzill analitzar globalment el segle XIX

en relació a l'educació i la pedagogia. Cent anys són
molts i es fa difícil portar a terme una breu síntesi di-
vulgativa que no caigui en les sirnplificacions habi-
tuals que dibuixen línies de forca úniques i hornoge-
nies que travessen experiencies, personatges i corrents
culturals; sobretot tractant-se d'un segle transcenden-
tal quant a la riquesa i varietat de propostes que apa-
reixen de cara a la configuració de la pedagogia i a
l' evolució social de l' educació.

Pel que fa al terme romantic, a vegades s'utilitza en
un sentit generic, en Historia de l'Educació, per a sig-
nificar aquelles experiencies i aportacions pedagogi-
ques que remarquen el respecte a la individualitat del
nen per damunt de l' organització social; que fona-
menten la practica educativa més en la relació perso-
nal que en els metodes: que preconitzen una educació
per a la llibertat i la rebel-lia per davant d'una educació
adaptativa i acomodatícia; que apel-Íen al desig i
menys a la constricció; que veuen l'educador com un
home apassionat i sensible més que no pas com un

*Antoni Tort
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Júcuuo VHflDACUER

«Oració de sortida». Lletra de Jacint Verdaguer i música de Lluís Millet.

membre d'un ofici amb el corresponent bagatge pro-
fessional.

En aquest sentir, els termes rornantics i neorornan-
tics apareixen per a qualificar experiencies educatives
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ben diverses, tant de! present com de! passat: les pro-
postes educativo-socials d'utopistes com Fourier i
Owen; els plantejaments pedagogics deis anarquistes
russos; l' escola Iasnaia Poliana de! comte Tolsroi, l'es-
cola d'infants lliures de Summerhill de! carisrnátic
AS Neill1; les aportacions educatives deis situacionis-
tes i de la contracultura nord-americana amb llurs
connexions amb les revoltes estudiantils deis darrers
60 i70s ...

Si acotem més e! terme i ens cenyim a una perspec-
tiva més estrictament cronologica, alguns autors par-
len d'una etapa romántica de 1'«Escola Nova»2. Com
és sabut, e! nom d'Escola Nova s'utilitza per a definir
un conjunt d' experiencies innovadores, i nous plante-
jaments pedagogics, que abasta e!s anys finals del XIX i
tot e! primer terc de! segle XX, i que suposa la consoli-
dació de la preocupació social per l' educació i l' esrabli-
ment de doctrines i metodologies per a la construcció
deis sistemes educatius contemporanis. Ara bé, e! perí-
ode previ i els inicis de I'Escola Nova són qualificats
com a etapa romántica. En part perque en alguns pre-
cursors i en els seus escrits hi podem trobar un notori
sentimentalisme o lirisme en relació a I'infant, una bo-
na dosi d'ingenuúat pe! que fa a la tasca d'educar i una
adscripció a diverses formulacions naturalistes. En
part també per contraposició a una etapa posterior
que sera protagonitzada, ja al segle XX, per gent com
Cousinet, Kirlpatrick, Montessori i Decroly, autors de
metodes didacrics que obren una etapa de centralitat
pedagógica que busca sobretot la facilitació de la prac-
tica educativa fonamentada en l' estudi, en la técnica

en els coneixements psicologics que es van descobrint.

El segle XIX, un segle d' agitació, també en la
pedagogia

Des de la perspectiva actual, s'assenyala habitual-
ment Rousseau com l' origen de la pedagogia conrern-
porania, i també com e! precedent de! vessant rornán-
tic que hi ha en les aportacions educatives de! XIX.

Rousseau, que cronologicament és anterior a l'epoca
romántica, obre les portes a l'exaltació de la subjectivi-

tat, a la vinculació de I'home amb la natura i a la im-
portancia deis sentiments, i aquests aspectes tindran,
logicamenc, molta influencia en l'educació futura.

Ara bé, e! segle XIX és un gran escenari pie de revol-
tes culturals, filosofiques, polítiques i també pedago-
giques que qüestionen veritats indiscutibles fins al
momento 1 algunes d' aquestes revoltes prendran for-
mes més racionalistes i d'altres, més rornántiques. En
e! terreny educatiu hi trobem prácricament totes les
propostes que configuren I'ensenyament contempora-
ni. D' entrada, I'influx de Condorcet, desaparegut
abans que comenci e! nou segle, es deixará sentir en la
constitució de les primeres lleis que alllarg de! XIX pre-
tenen, sobre e! paper, generalitzar l' educació a di fe-
rents paisos. Herbart, des de la catedra que abans ha-
via ocupat Kant, establira e! corpus teoric de la
pedagogia com a disciplina. Pestalozzi portara al te-
rreny de la practica I'ambigüitat utopista de Rousseau,
formulant propostes viables per a l' educació deis in-
fants basades en l'activitat de I'infant i en la sólida for-
mació de l' educador. Frobel, amb la creació deis
Jardins d'Infants, plantejara una proposta d' educació
deis més petits que s'escamparia en e! futur per tot e!
món, pero que naixia ernpeltada de l'esperit de! uolle-
geist, de I'idealisme i e! nacionalisme alemanys. En
conjunt es pot dir que hi ha connexions dares entre
ells i l'herencia rousseauniana i que estan molt docu-
mentats els contactes real s i les iníluencies mútues en-
tre Pestalozzi, Frobel i Herbart, per exemple. Pero no
es tracta d'una línia única. El que volia destacar breu-
ment és la riquesa i l'agitació pedagogiques que traves-
sen e! segle XIX.

La descoberta de l'infant i els nous reptes socials

Totes aquestes noves aportacions pedagogiques que
ja han estat formulades a la meitat de! segle hauran de
posar-se a prova en un món canviant, amb grans reali-
tats com I'industrialisme i l'extraordinari progrés de la
ciencia, i emmig d' esclats revolucionaris i inestabilitat
política. Perque si d'una banda la pedagogia de! XIX

«descobreix i presenta en societat» 1'infant personalit-

l. Miquel TRESSERRES, per exernple, al proleg de l' edició d'Eurno de Summerhill, qualifica Neill com un neorornántic que segueix fil
per randa l'esrela de Rousseau.

2. És el cas de Jesús PALACIOS a La cuestión escolar. Barcelona: Laia, 1978.
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zat, amb la seva sensibilitat i la seva naturalesa, per una
altra 1'educació haurá de respondre a la necessitat de
construir sistemes educatius nacionals i a la incipient
escolarització o custodia massiva. Hom podria establir
un paral-lelisme amb aquest comentari llegit en un
dels assaigs de Joan Fuster: «1 1'home que, a 1'hora
romántica, semblava haver-se guanyat 1'ansiada de-
simboltura, es troba, de seguida, a la vora de caure en
la trampa d'un sistema que duia implícita la negativa
de la seva victoria, L'industrialisme comportava el pre-
domini d'ideologies i d'institucions socials i econorni-
ques de carácter massiu, uniformadores, absorbents,
sustentades en criteris o ambicions impersonals, i el
món contemporani s'ha conformat d'acord amb
aquests estímuls neutres.»3

Així, al costat de l'Emili, aquell irreal deixeble del
XVIII imaginat per Rousseau i que esdevindra l' em-
blema d'una nova concepció educativa, que col-loca
les necessitats de 1'infant com a centre de rota filosofia
i de rota acció, caldra recordar altres infants imaginaris
que són creats literáriament al XIX, com ara els nens i
les nenes que apareixen a les novel-les de Charles
Dickens, Oliver Twisto Temps dificil s, i que esdevenen
el símbol de la infantesa víctima de 1'industrialisme.
Per exemple, Jacques Vingtras, el protagonista de L'en-
font, una novel-la escrita per Jules Valles, escriptor i re-
volucionari destacar de la comuna de París. Una no-
vel-la que explica «la historia d'un fill de professor,
malrractat pels seus pares, castigat al col-legi, que creix
en una sorda rebellia de nen, de nen aplastar per
l' educació i l' ensenyament de les petites ciutats», tal
com sintetitza Émile Zola a la ressenya que escriu so-
bre elllibre.4

També l' esperit científic es manifesta quan s'escriu
sobre infants reals. Ja a 1'inici del segle, el 1806, el doc-
tor Itard publica un informe sobre Vícror, un infant
salvatge trobat als boscos de 1'Aveyron, on descriu,
amb rota mena de detalls, el procés pacient i meticulós
amb el qual es pretén reeducar aquest infant salvatge
sota un esperit científic i positivista.

No és casual que l'infant comenci a ser protagonis-
ta de relats reals o ficticis, En diferents arnbits anirá
quallant 1'atenció a 1'infant; les llavors ja hi són posa-

Gravar d'una aula aparegur a La Ilustración, Madrid, 9 de juny de 1856.

des. La pediatria, per exemple, es constitueix com a es-
pecialitat propia a mitjan segle XIX. Abans era una part
de la ginecologia. O en un altre terreny ben diferent, la
narrativa específicament infantil vinculada a la inves-
tigació i al conreu del folklore amb noms com els de
Grimm i Andersen. Així s'arriba al 1900, data en que
es publica un llibre titular El segle dels nens, de l' escrip-
tora Ellen Key. Un text que blasma 1'educació tradi-
cional i reforca la preocupació per la infancia que s'es-
campava pel món científic i cultural de l'epoca. El
terreny ja esrava abonat perque se'n venguessin milers
d' exemplars a rota Europa, tal com va succeir. En
qualsevol cas, el segle XIX i el romanticisme havien dei-
xat sobre la taula el dilema basic del procés de socialit-
zació de 1'infant: sobre si és possible conciliar allo que
hom és i allo que hom ha de ser. Una discussió que
bascula entre dos pols d' atracció, el pol indivual i el
pol col-lectiu, i que avui encara continua.

Un darrer apunt sobre educació catalana

No voldria acabar aquest comentari sense fer una
al-lusió a la pedagogia catalana i que vincula circums-
tancialment el poeta Jacint Verdaguer amb una de les
primeres escoles de la renovació pedagógica catalana.

A les acaballes del XIX, el 1898, naixia l'Escola Sant
Jordi a Barcelona de la má de Francesc Flos i Calcat,
un dibuixant i cal-Iígraf i a la vegada propagandista i

3. FUSTER,]. EL descredit de La realitat, Obres completes, 4. Assaigs, l. Barcelona: Edicions 62, 2a edició, 1992.
4. Extret de l'edició VALLES,]. EL niño. Madrid: Alianza Ed., 1970.
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promotor infatigable, fundador de l'«Associació

Protectora de l'Ensenyanca catalana». El naixement
d' aquella escola és considerat l'inici de la renovació pe-
dagogica catalana que a principis de segle es desple-
gara en forma d' escoles, associacions, escrits pedagó-
gics, programes socials i culrurals d'índole ben diversa
i amb un abast també desigual. LEscola Sant Jordi es-
tava situada al carrer Sant Honorat de Barcelona, on
s'impartien les classes íntegrament en catala i on les ac-
tivitats a l' aire lliure, l' estudi de les matemátiques, la
historia i l' art s'assemblaven més a les noves escoles
que apareixien a tota Europa que no pas al panorama
educatiu catala i espanyol de l'epoca. Algunes de les
practiques que hi duia a terme tenien un aire toman-
tic. El conreu de la geografia, el folklore i la cancó po-
pular n' eren trets característics. Flos va confegir el
«Canconer Escolar Catala» i amb els nois de l' escola va
formar 1'Esbart cantaire «Novell planten>, prou cene-
gut al seu temps. (En una visita a Vic foren rebuts pel
bisbe Torres i Bages).

És interessant consignar que, segons conta el nét de
Flos5, Jacint Verdaguer va col-laborar amb l' escola i
que, en concret, Flos i Calcat va demanar al poeta que
escrivís les oracions d' entrada i de sortida del col-Iegi.
De fet, només li va demanar la d' entrada. Tal com ex-

5. FLOS, J. Flos i Calcat i el Col-Iegi de Sant Jordi, Arenys de Mar, 1979.

plica l' anécdota, fou Verdaguer qui va dir-li: «Suposo
que si els nois entren, bé han de sortir», i li escriví tarn-
bé l' oració de sortida. Més tard, Lluís Millet hi posaria
música. Val a dir també que dues escoles que es cre-
aren al Districte II i a Granollers sota els auspicis de
Flos i Calcat als voltants del 1901 dugueren el nom de
«Col-legi de Mossen Cinto» i Col-legi «Verdaguer» res-
pectivament. Cornencaven a crear-se escoles noves,
també a Catalunya. De la mateixa manera que durant
el segle de les Llums s'havia anat congriant el rornanti-
cisme, el segle XX es despertava amb un seguit d' expe-
riencies educatives que els desigs i els ideals de la gent
del XIX havien fet possible enmig de les convulsions
socials de l'epoca.

Antoni Tort
Departament de Ciencie s de
l'Educació.
Escola Universitaria de Mestres Balmes
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El moviment
rornántlc: motor
d'unes atencions
d'infermeria
professionalitzades
El Romanticisme va influir en molts aspectes de la

societat del segle XIX i les atencions d'infermeria

no en van pas quedar al rnarge, És amb motiu de la

commemoració de I'any del Segle Romántic que la

professora Maria Cinta Sadurní ens convida a fer

una aproximació a la realitat de la infermeria i les

atencions que donaven les infermeres durant

aquesta época.

En aquest segle, les cures d'infermeria es realitza-
ven gairebé de forma exclusiva en le institucions hos-
pitalaries, pero com que hi havia molt pocs hospitals,
eren les dones de! nucli familiar les que tenien cura
deis membres de la família.

Des de! segle XVI fins al s. XIX a l'Europa protestant
(Anglaterra, Alemanya ... ), la majoria de les dones que
es dedicaven a la infermeria en institucions hospirala-
ries no tenien cap mena de formació, moltes eren anal-
fabetes, prostitutes i fins i tot preses que commutaven
part de la pena anant a treballar als hospitals. Pero a
mitjan de! segle XIX varen cornencar els primers in-
tents de millora de l'assistencia sanitaria, a partir de la
formació tant intel-lectual com moral de les persones
que havien d'atendre els malalts. Així va passar a
Alemanya, on e! Pastor Fliedner va fundar l'Institut de
Kaiserswerth e! 1833. Entre d' altres serveis, aquest
institut disposava d'un hospital i d'una escola de di a-
conesses (no m que substituta e! d'infermeres a causa
de la connotació negativa que tenia aquest terme a ni-
vell social). Va ser en aquesta institució on, e! 1851, es
va formar durant 3 mesos Florence Nightingale, ini-
ciadora de! procés de professionalització de la iníer-
mena.

*M Cinta Sadurní

En aquest període, Alemanya estava en pie rnovi-
ment rornántic i sembla que alguns deis seus principis
filosofics van influir considerablement en Florence
Nightingale. Mostra d' aixo és e!llibre que va escriure
e! 1859, Notes sobre la infirmeria, en e! qual reflecteix
e! valor rornantic de considerar la naturalesa com l' ab-
solut, com la manifestació suprema de la idea divina,
en que tot esta regit per un sentir unitario Aquest as-
pecte es fa evident en l' objectiu que proposa per a la
infermeria: posar e! pacient en les millors condicions
possibles per tal que la naturalesa actui d'una manera
positiva en elloAquestes millors condicions engloben:
la llum, l'aire fresc, l'aigua pura, la neteja i e! clavegue-
ram eficac, entre d'altres.

A Catalunya les cures d'infermeria estaven en mans
de congregacions re!igioses, les quals volien trobar
Crist en e! dolor i en e! sofriment de les persones. A
més a més, com que les possibilitats de formació eren
escasses i la difusió de la informació disponible era po-
ca o gairebé inexistent, ens trobem amb unes aten-
cions de carácter caritatiu i solidari, considerades com
un treball gairebé dornestic. És per tot aixo que en cap
moment no es va valorar e! seu treball des d'una pers-
pectiva professional. Pero a finals de! S. XIX es va co-
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Dibuix d'una sala d'hospiral de Londres,l'any 1844.

menear a plantejar la qüestió sobre qui era preferible
que administrés cures d'infermeria, la religiosa o la in-
fermera. En relació a aquesta pregunta, Santiago
Ramon y Caja!, després d'un viatge que va fer a la
Clark University i a un hospital per a persones que pa-
tien malalties nervioses i mentals, va comentar:
«Hospital en el qual, per cert, vaig poder apreciar els
inestimables serveis prestats per les senyoretes infermeres,

joves, ben educades, instruides en els elements de la medi-
cina i que substitueixen allí avantatjosament les nostres
Germanes de LaCaritat».

Tot i així, la societat espanyola continuava tenint
una visió optimista de l'educació masculina i una de
pessimista de la femenina, i així ho constatava Emilia
Pardo Bazán: «La dona és més apta en el seu providencial
destí com més ignorant i estacionaria, i mentre Laintensi-
tat d'educació constitueix per al baró honra i gLoria,per a
Lafemella és deshonor i gairebé monstruositat».

Segons estadístiques de finals del s. XIX, el 71 % de
les dones espanyoles eren analfabetes. A la comarca

d'Osona l'any 1860, de 57.748 habitants que tenia el
partit judicial de Vic, només 10.218 homes i 2.667
dones sabien de llegir i escriure; i a Manlleu, el 1877,
només en sabien 840 homes i 360 dones de les 5.314
persones que hi vivien. També hi havia una manca to-
tal d'informació sobre mesures sanitaries, per exemple
es considerava que una persona neta era la que es ren-
tava les parts externes i visibles del cos (básicarnent les
mans i la cara). A principis del s. XX en una conferen-
cia titulada: «¿Llega la mujer a la maternidad con sufi-
ciente preparación para dar a la sociedad hijos sanos,
fuertes y honrados?», Maria Baldó de Torres afirrnava:
«Per dolorás i inconcebible que sembli, Ladona arriba a
la maternitat sense preparar-s'hi { ..}. Educada La dona
en camandules il.Logiques, que Laduen a una pura hipo-
cresia.: La mare renta instintivament eLfill quan va
brut, o bé no el renta mai; Lamare conscient el renta com
a mesura preventiva sense esperar que s'embruti; aquella
dóna el pit al seu fill cada vegada que pLora; aquesta,
amb més afecte, reglamenta a l'infont les mamades per
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tal d'euitar a l'estámac tendre un treball perjudicial en
excés {,.} Per aixo mateix, no pas per cap altra causa,
convindria donar a la dona una educació maternal a
consciencia».

Davant d' aquesta realitat, una de les qüestions que
hom es podria formular seria: el moviment rornánric, i
en concret l'obra de Florence Nightingale, va repercu-
tir en la infermeria espanyola? Sens dubte que sí, i en
concret a través del Dr. Federico Rubio y Galí. Ell va
ser ambaixador d'Espanya a Anglaterra de 1860 fins a
1870, epoca en que la infermeria anglesa ja gaudia de
gran prestigi per l' actuació de F. Nightingale a la
Guerra de Crimea, prestigi que es va consolidar quan
la mateixa Nightingale va crear la primera escola d'in-
fermeres. Allí és on el Dr. Rubio y Galí va gestar la idea
de crear a Espanya una escola d'infermeres diploma-
des que poguessin oferir serveis de qualitat als malalts:
«aprendran el que correspongui a l'art d'atendre i ten ir
cura de forma artística i científica, seis donara, per aixo,
l'ensenyament de coneixements necessaris, adquirits en el
període d'internat suficient i se les dotara d'un certificat
d'aptitud al cap dels 2 anys de servei que els permeti de
guanyar-se la vida assistint malalis». En tornar a
Espanya, va fundar a Madrid l'Institut Operatori
Federico Rubio y Galí com a centre d' ensenyament
lliure de medicina, on va instal-Íar la primera escola
d'infermeres, anomenada de Santa Isabel d'Hongria.

Aquesta escola, a més de suposar un avenc per a la
infermeria espanyola, va permetre de cobrir la necessi-
tat que tenien els metges de disposar de personal pre-
parat. La necessitat és la que va determinar una de les
diferencies més dares entre l'escola Nightingale i l'es-
cola de Santa Isabel d'Hongria, ja que mentre la pri-
mera s'encaminava a donar una responsabilitat perso-
nal, a la de Madrid, la tendencia era subordinar la
infermeria a la medicina, a més d'impregnar-la del
carácter més religiós, fruit de la influencia social.

A la segona meitat del S. XIX, a l'Estat espanyol hi
havia una altra particularitat: les infermeres coexistien
amb els practicants i les llevado res, amb funcions da-
rament diferenciades. Mentre les primeres, tot i no te-
nir legislades les funcions fins al 1915, eren el personal
cornpetent per proporcionar cures basiques als malalts
(higiene, alimentació, passeig ...) i estar al seu costar
totes les hores del dia en els hospitals, els practicants
tenien reconegudes les seves funcions des del 1888 i

entre d'altres activitats podien practicar cures, assistir
els metges en les intervencions quirúrgiques, aplicar
remeis dictats pels llicenciats en medicina, etc. En re-
lació a les llevadores, només cal dir que tenien regulats
els seus estudis des de mitjan segle XIX i que les seves
funcions s'orientaven cap a l' assistencia domiciliaria.
A partir de 1888 aquesta professió i la de practicant
van seguir trajectories paral-Íeles i les seves revalides
s'esmenaren conjuntament.

EIs aires de renovació a la infermeria van tardar una
mica a arribar a Catalunya: la primera escola fou la de
la Germandat de San ta Madrona, creada el 1917.

Les institucions hospiralaries on van exercir part
d' aquestes infermeres diplomades van iniciar, a la mei-
tat del segle XIX, un procés de transformació a causa
dels aven<;:os de les ciencies mediques. Alguns
d' aquests canvis van ser la creació de serveis annexos
com laboratoris, Rx, sectorització de les sales en fun-
ció de la rnalaltia que presentava la persona, i d'altres.
A més, la incidencia social de la tuberculosi va provo-
car la creació d'un gran nombre de sanatoris antitu-
berculosos, i sanatoris d'altres malalties. En resum,
fins aleshores les circurnstancies socials eren les que de
forma prioritaria havien determinat l'estructura i la
funció dels hospirals, pero a partir del segle XIX van ser
els avencos de la ciencia médica els que ho van deter-
minar,

Pero no tots els hospitals de 1'Estat espanyol, inclo-
sos els de Catalunya, van avancar al mateix ritme. En
les ciutats petites, 1'immobilisme es va fer més mani-
fest. Aquest és el cas de 1'Hospital Comarcal de Vic,
anomenat de la Santa Creu, destinat básicament a aco-
llir malalts de la ciutat, ja que si un foraster hi havia
d'ingressar, el preu que havia de pagar per l'estada era
forca car. El 1879 el patronat d'aquest hospital va de-
legar moltes funcions a la Superiora de la
Congregación Hijas de la Caridad de la qual depenia
tot el personal no titular. A l'hospiral hi havia dues sa-
les per atendre els malalts: una de comuna o de pobres
i l'altra de malalts distingits. En cap cas no es contern-
playa poder disposar d'una habitació individual. El
concepte de malalt que hi havia era el d'un pobre des-
graciat que pagaya les seves culpes i que només es po-
dia guarir amb 1'ajut diví i la súplica misericordiosa.
EIs malalts només tenien relació amb les monges i, a la
sala comuna, la seva presencia sovint era signe de di-
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ferencia i opressió. N' és un exemple el fet que en al-
guns hospitals de Barcelona, segons comenta Hortos i
Cuní, calia resar el rosari i els tridua per a poder obte-
nir el poc menjar que donaven, És per aixo que hi ha-
via una gran resistencia a ingressar a l'hospital, tant pel
descredit social que representava com per la por que
produía. Aixo va provocar que moltes persones que
presentaven malalties que la llei considerava de decla-
ració obligatoria, s'amaguessin. EIs obrers que patien
una malaltia professional com a conseqüencia de la
impuresa de l'aire, la brutícia dels locals, el mefitisrne
de les comunes i la fatiga del treball excessiu, no rebien
cap tipus d'atenció medico-hospitalaria i, per tant, la
mortalitat dins aquest grup social era molt alta.

Com a conclusió es podria dir que el s. XIX i el
Romanticisme van ésser molt importants per a la pro-
fessionalització de la inferrneria, tant a Europa com a
Espanya. I tot i que les condicions de vida d'una gran
part de la població continuaven essent deplorables, fet
que no permetia a les persones de poder tenir cura de
la propia salut ni de la salut dels qui tenien al seu ea-
rrec, els temes de salut pública van adquirir gran im-
portancia. És en aquest segle quan es comencen a fer
estudis i a publicar obres sobre les condicions laborals,
els problemes d'intoxicació professional; adquireixen
rellevancia els nens, sobretot durant els primers anys
de vida, les altes taxes de mortalitat a causa de la vero-
la, els déficits nutricionals i la gran quantiat d'orfes.
Només cal parar esment en el fet que, segons M. 1.
Vergés, en el textil de Roda de Ter el 1858, de 453
obrers: 83 eren nens i 35 eren nenes. El I Congrés
d'Higiene organitzat per l'Acadernia d'Higiene de
Caralunya, el 1906 va concloure que:

1. Osona encapcala la mortalitat infantil al Principat.
2, Les causes principals de mortalitat a la comarca són:

manca de desguassos, alcobolisme, brutícia, alimenta-
ció insuficient, manca d'aigües potables, ignorancia i
excésde treballs.

3. Reformes que calen de carácter general i permanent:
portar aigües potables, desguassos en condicions, cons-
trucció de carreteres i altres vies de comunicació, uenti-
lació de lesfobriques i tallers, construcció d'hospitals i
cases d'aillament per a infecciosos i cases-bressol a les
poblacions industrials.
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Del romanticisme de
I'espelma a la claror
de la bombeta
euñosament, el moviment romántlc comencá a les

darreries del segle anomenat de les lIums, el segle
XVIII, quan en realitat només hi havia la penombra

de les espelmes, les gresoles i els quinqués. Quan

aparagué la claror de les bombetes en I'enllumenat

públic i en el doméstlc, a finals del segle XIX, el

Romanticisme era a les acaballes. Aneu a saber si

I'aparició d'artefactes tan prosaics trenca

I'encanteri deis sensibles esperits romántlcs,

Canvis científics i tecnológics en el Segle Rornántic

El títol d' aquest article i el preambul, més o menys
juganers, volen expressar d'una manera senzilla, pero
contundent, les profundes transformacions que els
descobriments científics i tecnologics del segle XIX cau-
saren en la vida de les persones del món occidental,
com mai no havia passat en cap altre temps preterir.
Només cal tenir present que el segle XIX és testimoni
d'innovacions tan diverses com: els generadors de co-
rrent electric (dinamos i alternadors) i la ploma esti-
Iografica, el transformador i un primitiu cinema; el
motor electric i I'anestesia; l'autornóbil i la dinamita; el
telegraf i el ferrocarril; el telefon i els raigs X ...

Aquestes innovacions -que es poden sintetitzar
amb tres paraules: electricitat, rnaquines i comunica-
cions- determinaren una segona revolució industrial,
amb els consegüents canvis radicals en les formes i en
les relacions de treball, en el desenvolupament de les
ciutats i en la vida domestica. Per primera vegada
l'aplicació del coneixement científic influí decisiva-
ment en aquesta nova etapa del procés d'industrialitza-
ció. La primera revolució industrial, la textil, no s'ha-
via fonamentat en cap base científica radicalment
nova, sinó que fou obra dels inventors que amb enginy
artesanal construiren les maquines de vapor.

El trets més característics del moviment rornántic

*Joaquim Pla

(la facil exaltació del sentiment, de la fantasia, de la
passió, i l'admiració de la sensibilitat) es contraposaven
al carácter pragrnatic que representava la ciencia, la
técnica i la indústria. Els rornántics enaltien les con-
cepcions estetiques i menyspreaven les idees utilitaris-
tes: no tenien cap simpatía per l'industrialisme que els
era contemporani.

Un aspecte rellevant en el fet de la ciencia i de la tec-
nica durant el segle XIX és el nexe que hi hagué entre el
pensament científic pur i les aplicacions practiques. A
vegades la técnica anava al davant i els fonaments reo-
rics venien més tard, com en el cas de l' energia calorífi-
ea. Les rnáquines de vapor es coneixien des de principis
del segle XVIII, pero els primers estudis teorics no apa-
regueren fins un centenar d' anys més tard, l' any 1824,
amb el treball del francés Sadi Carnot (1796-1832),
que representa els inicis de la termodinámica. En el cas
de les ones electrornagnetiques (o ones hertzianes) fou
al revés. L'escoces James Clerk Maxwell (1831-1879)
les anuncia en els seus treballs teorics de la década dels
seixanta, i I'alemany Heinrich Hertz (1857-1894) les
detecta experimentalment per primera vegada a finals
del 1887, quan Maxwell ja havia mort. Pero el més cu-
riós del cas és que ni Maxwell ni Hertz mai no van pen-
sar que els seus descobriments poguessin tenir cap me-
na d'utilitar practica. L'italiá Guglielmo Marconi
(1874-1937) fou més murri, i el febrer de 1896, només

27



Miramarges. maig 1995 Ciencia

dos anys després de la mort de Hertz, patentá la radio-
telegrafia, la telegrafía sense fils: la radio.

La [risanca per poder governar la transmissió d'un
senyal electric en un fil conductor havia sorgit amb les
primeres experiencies de la telegrafia eléctrica, l'any
1837. El1851 entra en funcionament un cable electric
que unia telegraficament Franca i Anglaterra. El 1866
fou inaugurat un cable atlanric entre Anglaterra i
América.

Fonts d' energia, máquines i vida domestica

A l'apartat anterior deia que les innovacions que
vesteixen amb un estil significatiu el segle XIX es po-
dien sintetitzar amb tres paraules: electricitat, máqui-
nes i comunicacions. Dones bé, estrebant una mica
l'intent de síntesi, es pot dir que la base radicalment in-
novadora fou l'electricitat. Bona part de les millores en
les rnaquines i en les comunicacions va ser el resultat de
l'aplicació dels nous descobriments electrics i magne-
tics, els quals foren l' origen de noves fonts d' energia,
com les centrals hidroelectriques; de rnáquines revolu-
cionaries, com els motors electrics, i d'unes possibili-
tats de comunicació que mai ningú no havia pogut
imaginar, com el telegraf, el telefon i la radio.

Tres fets concrets es poden considerar com la genesi
del floriment científic i tecnologic que tras balsa la so-
cietat del XIX: la pila de Volta, el 1800; l' experiment
d'Oersted, el 1820, i la inducció electromagnética de
Faraday, el 1831.

La pila de Volta

Fins al 1800 les úniques fonts d' electricitat (genera-
dors) que hi havia eren les maquines d' electricitat está-
tica per fricció i les ampolles de Leiden (condensa-
dors). Aquestes fonts només produíen electricitat
durant breus instants, mentre durava la desdrrega dels
aparells. No es coneixia cap giny capay de subministrar
electricitat de forma permanent. Per tant, no era possi-
ble tenir corrents electrics persistents. De fet, aleshores
ni tan sols no tenia sentit el concepte de corrent elec-
tric, només es podia parlar d' electricitat estática. Lita-
Íiá Alessandro Volta (1745-1827) presenta la primera
bateria eléctrica de la historia l' any 1800. Consistia en
un conjunt de recipients amb salmorra connectats en-

tre si per mitja d'uns ares metal-lics que tenien un ex-
trem de coure i l'altre de zenc. Les bateries dels cotxes
d' ara no són gaire diferents de la primera de Volta. Tot
seguit disposa en forma de pila un conjunt de discs de
coure i de zenc alternats i separats per roba humitejada
amb salmorra. Fou la primera pila eléctrica. Lorigen
del nom és ben facil d' entendre.

Croquis de pila dibuixar en una carta de Volta el 1801,

L'experiment d'Oersted

La pila de Volta és la primera font d' energia electri-
ea permanent, i a partir d'aquell moment té sentir par-
lar de corrent electric. Aquest fet desencadena tot un
seguit de nous experiments, el més important dels
quals fou el que va fer el dan es Hans Christian Oersted
(1777-1851) l'hivern de 1819. Oersted s'adona que si
una agulla imantada que assenyali el nord (una brúixo-
la) es disposa en paral-Íel per sobre o per sota d'un fil
conductor, l' agulla es desvia quan passa corrent electric
pel fil; la qual cosa volia dir que l'elecrricitat té efectes
magnetics: el corrent electric té els mateixos efectes
que els imants. Aquest experiment constitueix la pri-
mera connexió entre l' electricitat i el magnetisme. EIs
[enomens electrics i els magnetics eren coneguts des de
molt antic; les primeres observacions s'atribueixen a
Tales de Milet (s, VI aC), pero sempre s'havien consi-
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derat fenomens totalment independents l'un de Í'altre.

Amb el descobriment d'Oersted neix un nou concepte:

I'electromagnetisme.

Producció d' electricitat amb un imant

La forta convicció en la unitat que havien de tenir

tots els fenomens de la naturalesa era un sentiment

comú en el pensament científic de l'epoca. Aquest con-

venciment estimula la recerca d'una observació recí-

proca a la d'Oersted: si l' electricitat originava magne-

tisme, el magnetisme havia de produir electricitat.

Michael Faraday (1791-1867) obtingué per primera

vegada un corrent electric només amb l' acció d'imants

l' any 1831. Dernostrá que es genera un corrent electric

en una bobina de fil conductor sempre que hi hagi un
moviment relatiu entre una bobina i un imant. El des-

cobriment de Faraday es coneix com el fenomen de la

inducció electromagnética i el porta a construir la pri-

mera dinamo, que transforma energia mecánica en

electrica. I.:invent de Volta transforma energia química

en eléctrica. El principi físic que explica com s'obré

electricitat en una central eléctrica surt de la troballa

de Faraday, tant li fa que la central sigui hidroeléctrica,
térmica, eolica o nuclear. Val a dir que Faraday ja havia

construit el primer motor electric l' any 1821.

Máquines i vida domestica

S'havia encetat una fascinant cursa sense aturador

cap a la construcció de motors electrics, de motors de

cornbustió interna i de nous artefactes que havien de

jugar un paper molt més radical que el que les máqui-

nes de vapor havien tingut en la primera revolució in-

dustrial. Les primeres centrals electriques es comen<;:a-

ren a construir el 1891. Una de les més imponents fou

la de les cascades del Niagara.

Des de principis del segle s'havien establert sistemes

d'enllumenat públic amb llums de gas, i en la década

dels setanta s'il-Iuminaren fabriques i alguns llocs pú-
blics amb la intensa llum de l'arc voltaic, pero aquesta

era tan sorollosa i produia tant de fum que no es podia

utilitzar en la vida domestica. La llum clara a les cases

la porta la bombeta d'incandescencia, l'invent de la

qual se sol atribuir a l'arnericá Thomas Alva Edison

(1847-1931). Pero la veritat és que les primeres born-

betes les idea l'angles Joseph Wilson Swan (1828-

1914) a partir del 1848; el 1878 presenta la primera

bombeta útil. Edison introduí millores, s'avanca a fer-

ne la patent i es féu rico El 1879 Edison va fer una de-

mostració amb una bombeta que funciona quaranta

hores seguides. Es considera que el 1885 als Estats

Units hi ha havia prop de 250.000 bombetes en fun-
cionament. I.:entrada de l' electrictat en la vida domes-

tica modifica molts costums de la vida quotidiana.

Replica exacta de la primera bombeta eléctrica que el 21
d'ocrubre de 1879 funciona 20 hores seguides.

El pensament científic

Amb el nom de pensament científic em vull referir

a aquells aspectes de la ciencia que s' originen princi-

palment a partir d' especulacions purament teoriques.

En els apartats anteriors m'he centrat en els aspectes

que tenen arrels experimentals i en les aplicacions tec-
niques. Com que la ciencia del segle XIX florí en totes

les disciplines, em limitaré a donar una pinzellada d'al-

guns punts de les formulacions teoriques que tingue-

ren més relleu en les matemátiques, la física i la biolo-

gia. La medicina, la química, l' astronomia i la geologia

(la geologia es pot dir que prácticarnnet nasqué en el

segle del qual parlern), mereixen, cadascuna d'elles, un

29



Miramarges, rnaíg 1995 Ciencia

espai que va rnolt més enlla del que es pot dir en un
simple artide.

Les maternátiques

La teoria de conjunts de I'alemany Georg Cantor
(1845-1918) i les noves formulacions de la lógica ma-
temática dels anglesos Augustus de Morgan (1806-
1870) i George Boole (1815-1864) van servir per fo-
namentar el calcul infinitesimal creat al segle XVII, i
perque Í'italia Giuseppe Peano (1858-1932) i l'ale-
many David Hilbert (1862-1943) donessin rigor a les
estructures matemátiques amb una base axiornática.
També són d'aquest temps les principals estructures al-
gebraiques, com grup, anell i coso Un maternatic espe-
cialment ernblematic és el francés Evariste Galois
(1811-1832). Tot i la curta durada de la seva vida, va
aportar idees fonamentals a la teoria de resolució
d' equacions algebraiques, on ja utilitza els conceptes
de grup i de cosoAra s'anomena teoría de Galoís la part
de l'algebra que estudia les extensions dels cossos. En
analisi, generalitza les integrals el-líptiques. Fou ern-
presonat a causa d'activitats polítiques de republica
aferrissat i morÍ en un duel per qüestions amoroses
quan encara no havia fet 21 anys. De segur que l'apas-
sionament rornantic propi del seu temps degué influir
en un final tan trágic.

Una innovació particularment interessant fou la in-
troducció de les geometries no eudídies. Aquestes geo-
metries es construeixen considerant que és possible
imaginar un sistema geometric que prescindeixi del
cinque postulat d'Eudides i que sigui exempt de con-
tradiccions. El cinque postular diu que per un punt ex-
terior a una recta es pot tracar una sola paral-Íela. Les
noves geometries diuen que per un punt exterior a una
recta es poden tracar dues o més -infinites- paral-leles,
o cap. Aquesta nova concepció topa amb molts detrac-
tors, com sol passar sempre que s'intenta una nova for-
ma de pensar. Els principals creadors de les geometries
no euclídies foren l' alemany Carl Friedrich Gauss
(1777-1855), el rus Nikolai Ivanovich Lobachevski
(1793-1856) i l'hongares János Bolyai (1802-1860).
L'alemany Bernhard Riemann (1826-1866) genera-
Íitzá les geometries no euclídies, en una de les quals els
tres angles d' un triangle sumen més de 180 o, i es co-
neix amb el nom de geometria hiperbolica. Albert
Einstein (1879-1955) demostra que la geometria de

Riemann dóna una representació de I'univers més bo-
na que la geometria eudidiana. També Riemann fou
un dels creadors de la geometria diferencial i d'una
branca de la matemática totalment nova, la topologia.

La física

L'energia és una propietat que ara ens és familiar,
pero la relació entre treball, calor i energia i les dife-
rents formes de manifestar-se porta de corcoll molts
homes de gran saviesa. La darificació conceptual és
l'obra de l'alemany Julius Robert Mayer (1814-1878),
de l'angles James Prescott Joule (1818-1889) i de l' ale-
many Hermann von Helmholtz (1821-1894) en la de-
cada dels quaranta. Els seus estudis culminaren amb el
principi de conservació de l' energia, el qual es consi-
dera la consecució més valuosa per a la unitar de la
ciencia.

Un dels processos més suggerents en el desenvolu-
pament de la física és l' elaboració del concepte de
campo La idea de camp esta lligada a I'anhel de trobar
una explicació de les coses. De Newton hem apres la
llei que dóna la mesura de la intensitat amb que tots els
cossos s'atrauen, la llei de gravitació universal, i des de
Newton hi ha hagut el desig constant de justificar d' al-
guna manera com uns objectes influeixen sobre uns al-
tres: quina mena de mecanisme podem imaginar per
explicar les interaccions. Quan no es tenia una resposta
convincent a la pregunta de com es transmeten les in-
teraccions, es parlava d' acció a distancia. Faraday fou
I'introductor de la idea de camp, aplicada a les interac-
cions magnetiques. El concepte de camp és oposat a la
idea d' acció a distancia. Segons Faraday, la presencia
d'un imant modifica les propietats de l' espai que l'en-
volta, i origina una nova propietat en el seu entorn que
influeix sobre altres cossos situats prop de l'imant.
L'imant crea una influencia en la regió que el rodeja: la
regió influida s'anomena camp magnetic.

Maxwell recollí el concepte de camp de Faraday, el
generalitza i l'expressa en forma matemática creant la
teoria del camp electromagnetic que, més tard, segui-
dors de Maxwell sintetitzaren en quatre equacions ma-
ternáriques que governen tots els Ienomens electrics i
els magnetics: les famoses quatre lleis de Maxwell. De la
teoria de Maxwell se'n dedurren dues conclusions revo-
lucionáries: que la llum és una ona electrornagnerica i
que era possible generar i propagar ones electromagne-
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tiques en l'espai per rnitja de circuits electrics os-
cil-Íants. Avui dia ningú no en té el més mínim dubte!

Biologia

Dos personatges són punt de referencia de la biolo-
gia del segle XIX: Louis Pasteur (1822-1895) i Charles
Darwin (1809-1882).

Pasteur va fer estudis inedits sobre la fermentació
de llevats en la década dels seixanta, de primer en el vi i
en la cervesa i després en la conservació de la llet, d' on
prové el nom de pasteurització. El seu treball més im-
portant, pero, fou el rebatiment de la teoria de la gene-
ració espontánia de la vida, tot demostrant que els or-
ganismes que provoquen les fermentacions no
apareixen espontániarnent, sinó que provenen d'orga-
nismes vius microscopics que són presents en l'aire. El
1873 cornenca l' estudi de les malalties infeccioses hu-
manes i la seva teoria microbiana inspira mesures
d' asepsia i d' antisepsia. Potser el que el fa més conegut
és l'hit de les primeres vacunacions contra la rabia,
I'any 1885.

Si al segle XVII l' astronomia de Copernic va pro-
duir una revolució que destrona la Terra de ser el cen-
tre de I'univers i provoca una forta commoció en l'es-
perit dels homes, en el XIX la teoria de l' evolució de
Darwin destrona I'home com a centre de la Terra i tras-
torna els models de pensament. Elllibre de Darwin On
the Origin oj Species by Means o/ Natural Selection, or
tbe Preservation o/ Favo u red Races in the Struggle Lifl,
publicat el 1859, ha tingut una influencia en el pensa-
ment només comparable amb la de Philosophiae natu-
ralis principia mathematica d'lsaac Newton (1642-
1727) del 1687, i amb la dels 13 volums dels Elements
d'Eudides del segle III ac'

La puixanca de la ciencia

Els efectes resultants de la ciencia, de les máquines i
dels nous enginys eren tan espectaculars que s'estengué
ámpliarnent un estat d' euforia i de conhanca en el poder
de la ciencia i en la idea de progrés que s'hi associava.

Aquest convenciment porta a pensar que els meto-
des de la ciencia eren aplicables a altres ámbits. Així es
pretengué crear una teoria científica nova, la ciencia de
la historia, designada amb el terme de materialisme
historie.

A finals del segle, alguns homes de ciencia arribaren
a dir coses ben agosarades. Max Planck (1858-1947)
diu que quan cornenca a estudiar física dernana parer
sobre les perspectives de la carrera al catedratic de l' as-
signatura, Phillipp von Jolly, el qualli respongué que
era una ciencia ja madura del tot, perque amb el prin-
cipi de conservació de l' energia, en certa manera, s'ha-
via posat la corona final i s'estava acostant al mate ix
grau de perfecció que des de segles havia assolit la geo-
metria.

És notori que el segle rornantic tingué un estret vin-
de amb la llum, com a objecte de recerca i com a ele-
ment d'innovació. La llum és font de vida i afecta el
sentiment. El poeta alexandrí Konstandínos P. Kaváfis
(1863-1933) ho deixa entreveure en un poema escrit el
1920, quan vivia en un pis que no disposava d'electri-
citat i era il-luminat amb candeles i quinqués.

PERQUE ARRIBIN

Una candela basta. La seva llum feble
hi ve més bé sera més agradable
quan arribin les Ombres, les Ombres de l'Arnor

Una candela basta. Que aquesta nit la cambra
no tingui gaire llum. Tot en ensomni
i en la suggestió, i amb poca llum
tot en ensomni aixÍ podré fantasiejar
perque arribin les Ombres, les Ombres de l'Amor.

Avui som lluny de la penombra de les gresoles i dels
quinqués que degueren il-lurninar moments d'inspira-
ció dels romantics. Els carrers són plens a vessar de
llums cridaners que enlluernen i les autopistes de la in-
formació se' ns atansen per remoure un altre cop les
nostres vides. Pero mai no renunciarem a compartir
taula amb amics a la tenue pero romántica llum d'una
espelma.

Joaquim Pla i Brunet
Departament de Física i Enginyeria
Eléctrica. EUV
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Verdague r. Esfudis i
aproximacions
Ricard Torrents

Vic: Eumo Editorial, 1995

Ricard Torrents ha consagratat una part important
de la seva tasca d'investigador a la figura i a l' obra de
Jacint Verdaguer. Ara acaba d'aplegar en un dens vo-
lum de 450 pagines setze estudis i conferencies dels
deu darrers anys. Dividit en cinc seccions, elllibre de-
dica les quatre primeres a temes biográfics i a les obres
poetiques fonamentals de la joventut i la maduresa de
Verdaguer. La cinquena secció, que abraca setanta-cinc
pagines, conté la primera edició i l'análisi d'un poema
inedit de 331 versos, La Pomerola, escrit el 1896 i que
és, de fet, una autobiografia en clau poética de l' escrip-
tor de Folgueroles. Si tot aplec de treballs dispersos -i,
en aquest cas, a més, uns treballs importants i reitera-
dament citats pels estudiosos- ja és un fet important
per ell mateix, la incorporació d'un text inedit com La
Pomerola-que ja ha estat qualificat com el gran poema
llarg de la vellesa de Verdaguer- esdevé una veritable
«perla» que corona esplendidament elllibre.

El volum de Ricard Torrents, a desgrat de la varie-
tat de temes que tracta, té una unitat de concepció evi-
dent: la de resituar críricament l'home i l'escriptor
Jacint Verdaguer. En efecte, la figura de Verdaguer,
perseguida pels escandols que van amargar-li els dar-
rers anys de vida i pels copies, com el del «pages genial
que va salvar la llengua», calia coneixer-la a fons i des-
lliurar-la d' apreciacions parcials, a vegades interessa-
des i, és clar, injustes. Els estudis verdaguerians
d' aquests últims anys han contriburt a rectificar, al-
menys entre els investigadors, aquesta imatge tópica i
a presentar-nos un Verdaguer amb una profunda
consciencia d' escriptor. EIs treballs que recull elllibre
de Ricard Torrents constitueixen justament un seg-
ment rellevant d' aquesta nova línia de la investigació
verdagueriana, a la qual el professor Torrents ha coad-
juvat, a més, amb altres llibres i treballs i amb l'orga-
nització de col-loquis científics -aquest any se celebra
als EUV el quart-, l'edició des de fa deu anys de

Ricard Torrents

Verdaguer
Estudis i aproximacions

Prólcg de .Ioaquim .\101as

Eumo Editor¡al

I'Anuari Verdaguer i la presidencia de la «Societat
Verdaguer». Els Estudis i aproximacions de Ricard
Torrents són, en definitiva, una aportació molt desta-
cada al coneixement de Verdaguer i, sens dubte, una
referencia bibliográfica obligada de la crítica verda-
guenana.

Ramon Pinyol
Professor del Departament de Filologia
Catalana de la Facultat de Traducció i
Interpretació d'Osona
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